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NEWSTREND 

Judul : Airlangga: UU Cipta Kerja Tak Langgar Konstitusi 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, landasan 

pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan 

ketentuan dan hak-hak. Bahkan, dalam pembahasannya pemerintah juga mengundang 

partisipasi publik. UU tersebut sama sekali tidak menghalangi masyarakat dalam 

melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-

Undang Cipta Kerja. Ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di 

tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, serta 

meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 

 

Airlangga mengakui, transformasi ekonomi di Indonesia belum berjalan optimal untuk 

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas kesejahteraan pekerja 

menghadapi berbagai tantangan yang tak mudah. Berdasarkan data BPS per Agustus 

2019, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133,56 juta. Angka ini terdiri dari 89,96 

juta orang pekerja penuh, 28,41 juta kerja paruh waktu, 8,14 juta orang setengah 

menganggur, dan 7,05 juta orang pengangguran. 
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Judul Pemerintah Sampaikan Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
2021 Siang Ini 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan  Cuti Bersama 2021 

Halaman/UR
L 

https://nasional.okezone.com/read/2021/06/18/337/2427043/pemerintah
-sampaikan-perubahan-hari-libur-nasional-dan-cuti-bersama-2021-siang-
ini 

Jurnalis Fahreza Rizky 

Tanggal 2021-06-18 08:15:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Sebelumnya atau saat PPKM (pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat) mikro diberlakukan, keterisian rumah sakit hanya 29 persen. 
Pascalibur Lebaran, tingkat keterisian rumah sakit karena pasien Covid-19 meningkat hingga 75 
persen 

 

Ringkasan 

Pemerintah akan melakukan jumpa pers tentang perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
2021 secara virtual, Jumat (18/6/2021), sekitar pukul 14.30 WIB siang ini. Berdasarkan informasi 
yang diterima, konferensi pers perubahan libur dan cuti bersama 2021 itu akan dipimpin Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. 
Kemudian, hadir pula tiga menteri tiga menteri yang akan menandatangani Surat Keputusan 
Bersama (SKB) untuk memformalisasi perubahan libur dan cuti bersama 2021 ini. Mereka antara 
lain Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil 
Coumas, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) 
Tjahjo Kumolo. 

 

PEMERINTAH SAMPAIKAN PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 
2021 SIANG INI 

JAKARTA -  Pemerintah akan melakukan jumpa pers tentang perubahan hari libur nasional dan  
cuti bersama  2021 secara virtual, Jumat (18/6/2021), sekitar pukul 14.30 WIB siang ini. 
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Berdasarkan informasi yang diterima, konferensi pers perubahan libur dan cuti bersama 2021 itu 
akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  (Menko 
PMK) Muhadjir Effendy. 

Kemudian, hadir pula tiga menteri tiga menteri yang akan menandatangani Surat Keputusan 
Bersama (SKB) untuk memformalisasi perubahan libur dan cuti bersama 2021 ini. 

Mereka antara lain Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Agama (Menag) 
Yaqut Cholil Coumas, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. 

"Sebelumnya atau saat PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) mikro 
diberlakukan, keterisian rumah sakit hanya 29 persen. Pascalibur Lebaran, tingkat keterisian 
rumah sakit karena pasien Covid-19 meningkat hingga 75 persen," ungkap Kang Emil seusai 
rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, 
Senin 15 Juni 2021. 

(fkh). 
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Judul Pemerintah Akan Umumkan Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti 
Bersama 2021 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/459172/15/pemerintah-akan-
umumkan-perubahan-hari-libur-nasional-dan-cuti-bersama-2021-
1623978382 

Jurnalis Fahreza Rizky 

Tanggal 2021-06-18 08:13:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Pemerintah akan menggelar jumpa pers tentang perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
2021 secara virtual, Jumat (18/6/2021), sekitar pukul 14.30 WIB siang nanti. Berdasarkan 
informasi yang diperoleh, konferensi pers perubahan libur dan cuti bersama 2021 itu akan 
dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir 
Effendy. Kemudian, hadir pula tiga menteri tiga menteri yang akan menandatangani Surat 
Keputusan Bersama (SKB) untuk memformalisasi perubahan libur dan cuti bersama 2021 ini. 

 

PEMERINTAH AKAN UMUMKAN PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI 
BERSAMA 2021 

Pemerintah akan menggelar jumpa pers tentang perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
2021 secara virtual, Jumat (18/6/2021), sekitar pukul 14.30 WIB siang nanti. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, konferensi pers perubahan libur dan cuti bersama 2021 
itu akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 
Muhadjir Effendy. 

Kemudian, hadir pula tiga menteri tiga menteri yang akan menandatangani Surat Keputusan 
Bersama (SKB) untuk memformalisasi perubahan libur dan cuti bersama 2021 ini. 

Mereka antara lain Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Agama (Menag) 
Yaqut Cholil Coumas, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. 

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama 2021 melalui SKB 3 
Menteri Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hari 
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Beleid itu ditandatangani pada 22 Februari 2021 lalu. 
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Judul Upah Minimum Rp772 Ribu Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di 
Kaltara 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Upah Minimum di Kaltara 

Halaman/URL https://rri.co.id/tarakan/ekonomi/1083064/upah-minimum-rp772-ribu-
untuk-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-di-kaltara 

Jurnalis Esti Murdiastuti 

Tanggal 2021-06-18 08:05:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Kilit Laing (Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara) Di sini sudah di atas 
Rp1 juta-an lah. Nggak sampai Rp700-an ribu 

negative - Kilit Laing (Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara) Kalau di lapangan, saya 
kira oke-oke saja dengan batas segitu. Apalagi kondisi di sini juga di atasnya 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Salah satu beleid 
dalam regulasi itu, turut mengatur upah minimum bagi pekerja di usaha skala mikro dan kecil. 
Secara teknis, upah pekerja pada usaha skala mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di usaha tersebut. Namun, kesepakatan harus 
berdasarkan dua ketentuan yang diatur pemerintah. 

 

UPAH MINIMUM RP772 RIBU UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI KALTARA 

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Salah satu beleid 
dalam regulasi itu, turut mengatur upah minimum bagi pekerja di usaha skala mikro dan kecil. 

Secara teknis, upah pekerja pada usaha skala mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di usaha tersebut. Namun, kesepakatan harus 
berdasarkan dua ketentuan yang diatur pemerintah. 

Pertama, paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat. Kedua, paling sedikit 25 
persen di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. Penghitungan berdasarkan ketentuan tersebut, 
menggunakan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik. Yaitu Badan 
Pusat Statistik (BPS). 
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Adapun, syarat tambahan usaha masuk kategori skala mikro dan kecil dalam pengupahan ini, 
harus mengandalkan sumber daya tradisional. Kemudian, tidak bergerak pada usaha 
berteknologi tinggi dan tidak padat modal. 

Diketahui rata-rata pengeluaran per kapita atau konsumsi masyarakat di Kaltara per orang 
sebesar Rp1.545.689 (Maret 2020). Sementara Garis Kemiskinan sebesar Rp694.964. 

Berdasarkan data tersebut, disimpulkan jika upah minimal yang harus diterima pekerja pada 
usaha skala mikro dan kecil di Kaltara adalah Rp772.844 (50 persen dari rata-rata konsumsi). 
Atau juga bisa di angka Rp868.705 (25 persen di atas Garis Kemiskinan). 

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara, Kilit Laing, menilai jika standar upah pekerja 
UMK di Kaltara sudah lebih dari itu. Namun memang tidak setara dengan standar Upah Minimum 
Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). "Di sini sudah di atas Rp1 juta-an 
lah. Nggak sampai Rp700-an ribu," kata Kilit, Selasa (15/6/2021). 

Kilit optimis penerapan upah sesuai standar itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga 
kesejahteraan pekerja di sektor UMK lebih terjamin. "Kalau di lapangan, saya kira oke-oke saja 
dengan batas segitu. Apalagi kondisi di sini juga di atasnya," jelasnya. 

Untuk diketahui bersama, Industri Mikro adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 
1-4 orang. Sementara Industri Kecil adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 5-
19 orang.(*). 
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Judul Bank Dunia: Mitigasi dan Atasi Krisis Ketenagakerjaan 

Nama Media kompas.id 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/06/18/bank-dunia-
mitigasi-dan-atasi-krisis-ketenagakerjaan/ 

Jurnalis hendriyo widi 

Tanggal 2021-06-18 07:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Bank Dunia merekomendasikan Indonesia agar memitigasi dan mengatasi krisis ketenagakerjaan 
yang berpotensi menambah pengangguran dan penduduk miskin karena ketidakpastian ekonomi 
akibat pandemi Covid-19 masih berlanjut. Program bantuan sosial perlu dilanjutkan dan lapangan 
kerja, terutama bagi kelas menengah, juga perlu diciptakan. Direktur Bank Dunia untuk 
Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, Kamis (17/6/2021), mengatakan, dunia, termasuk 
Indonesia, tengah mengalami resesi akibat pandemi covid-19. Namun, tingkat resesi Indonesia 
tidak separah rata-rata dunia. 

 

BANK DUNIA: MITIGASI DAN ATASI KRISIS KETENAGAKERJAAN 

Bank Dunia merekomendasikan Indonesia agar memitigasi dan mengatasi krisis ketenagakerjaan 
yang berpotensi menambah pengangguran dan penduduk miskin karena ketidakpastian ekonomi 
akibat pandemi Covid-19 masih berlanjut. Program bantuan sosial perlu dilanjutkan dan lapangan 
kerja, terutama bagi kelas menengah, juga perlu diciptakan. 

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, Kamis (17/6/2021), 
mengatakan, dunia, termasuk Indonesia, tengah mengalami resesi akibat pandemi covid-19. 
Namun, tingkat resesi Indonesia tidak separah rata-rata dunia. 

Pada 2020, pertumbuhan ekonomi dunia minus 3,5 persen, sedangkan perekonomian Indonesia 
tumbuh minus 2,1 persen. Krisis ini menyebabkan jutaan orang di Indonesia kehilangan 
pekerjaan dan jatuh dalam kemiskinan. 

”Namun, dengan kebijakan yang digulirkan pemerintah, Indonesia dapat menghindari semakin 
banyak orang jatuh dalam kemiskinan. Salah satunya adalah melalui kebijakan bantuan sosial,” 
kata Kahkonen dalam peluncuran laporan Bank Dunia tentang ”Prospek Ekonomi Indonesia 
Mempercepat Pemulihan” edisi Juni 2021 yang digelar secara virtual. 

Bank Dunia mencatat, sepanjang Februari 2020 hingga Februari 2021, sekitar 1,8 juta orang 
Indonesia menjadi penganggur, 3,2 juta orang kehilangan pekerjaan, dan lebih kurang 300.000 
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calon pekerja muda memasuki pasar tenaga kerja. Sementara 2,8 juta orang telah jatuh dalam 
kemiskinan per September 2020. 

Sepanjang Februari 2020 hingga Februari 2021, sekitar 1,8 juta orang Indonesia menjadi 
penganggur, 3,2 juta orang kehilangan pekerjaan, dan lebih kurang 300.000 calon pekerja muda 
memasuki pasar tenaga kerja. 

Oleh karena itu, Bank Dunia merekomendasikan agar jaring pengaman sosial terus dilanjutkan 
untuk menekan laju pertambahan pengangguran dan kemiskinan. Bank Dunia yakin, jika paket 
bantuan sosial yang digulirkan pada tahun lalu dipertahankan tahun ini, akan berpotensi menjaga 
4,7 juta orang Indonesia tidak jatuh dalam kemiskinan. 

Menurut Kahkonen, langkah-langkah itu harus sejalan dengan upaya utama pemulihan, yaitu 
percepatan vaksinasi dan pengendalian kasus Covid-19. Hal itu perlu dibarengi dengan dukungan 
moneter dan fiskal yang kuat baik untuk memulihkan ekonomi. 

Di bidang fiskal, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan pajak dan ruang fiskal untuk belanja 
prioritas. Adapun di bidang moneter, Indonesia perlu menjaga kebijakan moneter yang 
akomodatif dan mendorong pertumbuhan kredit untuk mendukung sektor riil sembari memantau 
kerentanan eksternal dan keuangan. 

Bank Dunia memperkirakan, perekonomian Indonesia tumbuh 4,4 persen pada 2021. Pada 2022, 
pertumbuhan ekonominya bisa meningkat menjadi 5 persen dengan asumsi ketidakpastian 
ekonomi global mulai berkurang dan vaksinasi telah mencakup jumlah penduduk yang cukup 
besar pada triwulan IV-2021. 

Pekerja kelas menengah 

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab menambahkan, asumsi 
pertumbuhan ekonomi tersebut juga memperhitungkan arus modal dan investasi yang masuk ke 
Indonesia. Investasi asing secara langsung ini dapat turut berkontribusi terhadap penciptaan 
lapangan kerja. 

Selain itu, banyak perusahaan yang terimbas pandemi membutuhkan kredit modal usaha dan 
investasi. Hal ini membutuhkan peran perbankan yang likuiditasnya masih berkecukupan untuk 
mendorong pertumbuhan kredit agar sektor rill bergerak lebih cepat. 

”Dalam penciptaan lapangan kerja, Indonesia harus mulai memikirkan untuk menyediakan 
pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah. Hal 
itu dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi dan meningkatkan 
produktivitas ekonomi,” ujar Rab. 

Dalam penciptaan lapangan kerja, Indonesia harus mulai memikirkan untuk menyediakan 
pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah. 

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyebutkan, penciptaan lapangan kerja yang kuat selama 
beberapa dekade terakhir berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih 
tinggi, serta pengentasan kemiskinan. Pada 2009-2019, Indonesia rata-rata mampu menciptakan 
2,4 juta pekerjaan per tahun. 

Pertumbuhan produktivitas kerja dan tenaga kerja tersebut mendorong pertumbuhan produk 
domestik bruto (PDB) per kapita sehingga angka kemiskinan turun. Namun, sebagian besar 
pekerjaan itu baru berada di sektor produktivitas rendah dengan penghasilan tidak cukup untuk 
mengangkat pekerja ke status kelas menengah. 
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Dari 85 juta pekerja di Indonesia pada 2018, hanya 13 juta pekerja atau 15 persen yang masuk 
kategori kelas menengah. Krisis akibat Covid-19 kian memperburuk kondisi lapangan kerja. 
Pangsa pekerjaan bagi kelas menengah kian turun sekitar 5,2 persen antara tahun 2019 dan 
2020. 

Untuk memperkuat sektor tenaga kerja, Bank Dunia merekomendasikan empat strategi. 
Pertama, mengurangi risiko kehilangan pekerjaan dengan mempertahankan program retensi 
pekerjaan, bantuan sosial, pelatihan, dan program pelatihan ulang yang memadai hingga 
pemulihan ekonomi berjalan dengan lebih kuat. Kedua, meningkatkan produktivitas dan 
pekerjaan kelas menengah dengan mendukung penguatan daya saing, investasi, dan 
perdagangan. 

Ketiga, melengkapi tenaga kerja Indonesia untuk memiliki pekerjaan kelas menengah dengan 
berinvestasi dalam sistem pembelajaran dan pelatihan serta berbagai program untuk 
meningkatkan keterampilan pekerja. Keempat, mendorong lebih banyak perempuan untuk 
mengambil bagian dalam angkatan kerja dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara laki-
laki dan perempuan. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengemukakan, Indonesia telah berupaya mengelola 
fiskal secara fleksibel dan berdasarkan skala prioritas untuk menahan laju tergerusnya 
pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia juga terus menggulirkan bantuan sosial, stimulus bagi 
usaha mikro, kecil, dan menengah, serta program restrukturisasi kredit. 

”Untuk menciptakan lapangan kerja, Indonesia telah berupaya mendatangkan investasi melalui 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui kemudahan berinvestasi dan 
perizinan dalam omnibus law tersebut, Indonesia optimistis penciptaan lapangan kerja akan 
bertumbuh,” ujarnya. 

Kementerian Keuangan mencatat, pemulihan ekonomi yang berlangsung sejak triwulan III-2020 
telah menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru. Tingkat pengangguran turun ke level 6,26 
persen pada Februari 2021,setelah sempat naik ke 7,07 persen. Lapangan kerja baru yang 
tercipta dari pemulihan ekonomi tersebut lebih cepat daripada penambahan jumlah pencari kerja 
baru yang sebesar 1,59 juta orang dalam periode yang sama. 

Sektor riil 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Blue Bird Indonesia Noni Purnomo 
mengatakan, sektor transportasi sangat terdampak pandemi Covid-19. Pendapatan perusahaan-
perusahaan turun drastis dan sekitar 1 juta pengemudi kehilangan pekerjaan. 

Namun, percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di sektor 
transportasi membuat sektor tersebut perlahan pulih kendati  belum merata. Meski begitu, 
pemerintah diharapkan tetap memberikan insentif dan menjembatani para pelaku di sektor 
tersebut untuk mendapatkan pinjaman modal kerja dari perbankan dengan bunga lebih murah 
dan berjangka panjang. 

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto juga menyatakan hal serupa. Sektor riil 
padat karya membutuhkan modal untuk memulihkan kondisi usaha dari imbas Covid-19. Oleh 
karena itu, ia berharap agar ada regulasi konkret agar perbankan yang likuiditasnya masih besar 
itu mau menyalurkan kredit ke sektor riil. 

”Saat ini perbankan bermain aman, terlalu berhati-hati, dan tidak mau mengambil risiko sehingga 
kurang optimal dalam penyaluran kredit,” ujarnya. 
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Judul JAM KERJA PANJANG BERBAHAYA! 

Nama Media Koran Sindo 

Newstrend Pemberlakuan Jam Kerja 

Halaman/URL Pg1&2 

Jurnalis Andika 

Tanggal 2021-06-18 06:40:00 

Ukuran 566x253mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 772.590.000 

News Value Rp 7.725.900.000 

Kategori Barenbang 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - Widyawati (Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes)) Ini krisis kesehatan global yang menuntut perhatian setiap orang, 
perusahaan, dan pemerintah. Jika tidak diselesaikan, persoalan ini mungkin tidak hanya terus 
berlanjut, tapi juga dapat menjadi lebih buruk dan dapat menyebabkan beban kesehatan yang 
meningkat sehingga perlu diperkuat dalam upaya preventif dan promotif yang lebih masif salah 
satunya melalui germas (gerakan masyarakat hidup sehat) 

positive - Widyawati (Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes)) Namun bagi pekerja esensial yang tidak memungkinkan untuk dilakukan WFH, 
penerapan prokes yang baik di tempat kerja sangat diperlukan 

negative - Arif Sumantri (Ketua Umum PP Himpunan Ahli Kesehatan lingkungan (HAKLI)) Jadi, 
dari penelitian-penelitian ini, bekerja di atas rata-rata jam kerja ditambah rata-rata mereka yang 
bekerja itu minim olahraga, serta nutrisi yang tidak mendapatkan perhatian membuat potensi 
terkena penyakit dan gangguan kondisi kesehatan itu lebih tinggi 

positive - Arif Sumantri (Guru besar kesehatan masyarakat pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta) Akan dilakukan perubahan atas KMK ini mengikuti update 
perkembangan pencegahan dan pengendalian Covid-19 

positive - Arif Sumantri (Guru besar kesehatan masyarakat pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta) "Kebanyakan pekerjaan yang statis dan tidak terjadi dinamik motorik 
bekerja, itu cenderung statis baik dari segi mekanisme aliran darah maupun efek dari otot. Itu 
yang mengakibatkan para pekerja statis itu mempunyai beragam keluhan. Ada yang punya 
keluhan pada leher, pada pinggang, akibat dari kondisi pekerjaan yang tidak sebanding dengan 
pola 24 jam di mana delapan jam bekerja," 

negative - Adhanon Ghebreyesus (Sekjen WHO) WFH telah menjadi sesuatu yang wajar di 
banyak industri, namun sering kali mengaburkan batasan antara rumah dan pekerjaan. Selain 
itu, banyak bisnis terpaksa mengurangi atau menghentikan sumber daya manusianya untuk 
menghemat pengeluaran. Hal itu membuat orang-orang yang masih bekerja akan mendapatkan 
beban kerja yang lebih besar 
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negative - Maria Neira (Direktur Departemen Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Kesehatan WHO) 
Bekerja 55 jam atau lebih per minggu adalah bahaya kesehatan yang serius. Sudah waktunya 
kita semua, pemerintah, pengusaha, dan karyawan menyadari fakta mengenai jam kerja yang 
panjang dapat menyebabkan kematian dini 

 

Ringkasan 

Aktivitas kerja yang panjang ternyata sangat membahayakan kesehatan. Namun, fakta ini 
ternyata tidak banyak disadari oleh para pekerja. Bahkan banyak negara masih memberlakukan 
jam kerja yang terbilang panjang. Bahaya jam kerja panjang ini berdasarkan penelitian terbaru 
yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional 
(ILO). Penelitian menemukan orang yang bekerja lebih dari 55 jam dalam satu pekan berisiko 
besar meninggal. 

 

JAM KERJA PANJANG BERBAHAYA! 

Aktivitas kerja yang panjang ternyata sangat membahayakan kesehatan. Namun, fakta ini 
ternyata tidak banyak disadari oleh para pekerja. Bahkan banyak negara masih memberlakukan 
jam kerja yang terbilang panjang. Bahaya jam kerja panjang ini berdasarkan penelitian terbaru 
yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional 
(ILO). Penelitian menemukan orang yang bekerja lebih dari 55 jam dalam satu pekan berisiko 
besar meninggal. 

Bekerja terlalu keras disebut membunuh tiga perempat juta atau 745.000 orang pada 2016. 
Angka ini menunjukkan kenaikan 29% dibandingkan yang terjadi pada 2000. WHO juga 
mencatat 39.000 orang meninggal karena stroke dan 347.000 karena sakit jantung akibat 
bekerja terlalu lama. 

Penelitian WHO itu menyimpulkan, terlalu banyak bekerja adalah satu-satunya faktor, risiko 
terbesar untuk penyakit akibat kerja, terhitung kira-kira sepertiga dari beban penyakit yang 
terkait dengan pekerjaan. Kondisi ini pun disebut sebagai krisis kesehatan global yang menuntut 
perhatian dari setiap orang, perusahaan, dan pemerintah. Jika tidak menghentikannya, 
persoalan dimaksud bukan hanya terus berlanjut, tapi juga dapat menjadi lebih buruk. 

Indonesia dan kebanyakan negara di Asia Tenggara harus memberi perhatian pada masalah ini 
karena tercatat banyak orang bekerja dalam durasi terpanjang di dunia. Celakanya, sebagian 
besar yang mengalami kondisi tersebut adalah mereka yang bekerja di sektor informal dan 
berpenghasilan rendah. 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan, Indonesia 
merupakan negara dengan 14,3% para pekerjanya memiliki jam kerja lebih dari 60 jam per 
pekan. Di Filipina, delapan juta penduduknya harus bekerja atau meningkat 41,2% dibandingkan 
pada 1995 dalam laporan Otoritas Statistik Filipina pada 2015. 

Thailand menduduki peringkat kelima jam kerja yang panjang pada 2016, yaitu para pekerja di 
sektor industri bisa bekerja 17-19 jam perhari pada musim puncak. Hal itu sangat kontras dengan 
di Eropa, dimana banyak orang menikmati budaya kerja yang merayakan liburan panjang dan 
waktu istirahat yang cukup. Itu dikenakan ada aturan yang melarang pegawai bekerja lebih dari 
48 jam seminggu. 
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Survei yang dilakukan AIA Vitality dalam tajuk The Healthiest Workplace menyebutkan negara-
negara Asia seperti Hong Kong, Singapura, dan Malaysia memiliki jam kerja yang panjang 
dengan rata-rata 12 jam di atas jam kerja yang 1 dicatat dalam kontrak kerja. Kepala Biro 
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Widyawati 
membenarkan adanya korelasi antara jam kerja panjang dan ancaman kesehatan yang fatal. 
Salah satunya bekerja yang terlalu panjang berdampak pada berkurangnya waktu istirahit 
berakibat naiknya tekanan darah. 

Di sisi lain, bekerja terlalu panjang akan diikuti perubahan perilaku seperti kurang tidur, jarang 
berolahraga, makan makanan yang tidak sehat, dan merokok yang merupakan faktor 
predisposisi terjadinya penyakit jantung dan stroke. "Ini krisis kesehatan global yang menuntut 
perhatian setiap orang, perusahaan dan pemerintah. Jika tidak diselesaikan, persoalan ini 
mungkin tidak hanya terus berlanjut, tapi juga dapat menjadi lebih buruk dan dapat 
menyebabkan beban kesehatan yang meningkat sehingga perlu diperkuat dalam upaya preventif 
dan promotif yang lebih masif salah satunya melalui germas (gerakan masyarakat hidup sehat)," 
tegas Widyawati kepada KORAN SINDO di Jakarta. 

Dia menjelaskan, pelaksanaan jam kerja dimasa pandemi saat ini seharusnya berpedoman pada 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/ 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian 
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam 
Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Bagi Kemenkes, pengaturan bekerja 
dari rumah (work from home atau WFH) merupakan salah satu upaya untuk penerapan, jaga 
jarak di tempat kerja dan fasilitas umum. "Namun bagi pekerja esensial yang tidak 
memungkinkan untuk dilakukan WFH, penerapan prokes yang baik di tempat kerja sangat 
diperlukan," ucap Widyawati. 

Dari sisi peraturan atau regulasi di Indonesia, jam kerja bagi PNS/ASN diatur oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan pekerja lainnya 
oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bahkan Widyawati mengungkapkan, UU Nomor 11/ 2020 
pada Pasal 77 dan Pasal 78 telah mengatur dengan jelas para pengusaha wajib menjalankan 
ketentuan lamanya waktu kerja yang mempekerjakan pekerja atau buruh, termasuk waktu 
lembur. 

Kebijakan Kemenkes bagi pekerja di masa pandemi berkaitan dengan jam kerja juga merujuk 
pada ketentuan yang ditetapkan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) 
mikro yang telah diatur dengan jelas. Menurut Widyawati, bagi para pekerja tentunya para 
pekerja harus dapat mengatur dengan baik pemanfaatan jam kerja. 

Widyawati lantas memaparkan, kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes tertuang 
dalam atau sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2020. Dia pun 
meminta semua kantor pemerintahan dan dunia usaha menerapkan tersebut maupun revisi 
keputusan tersebut yang sedang dalam prosesp enyusunan. "Akan dilakukan perubahan atas 
KMK ini mengikuti update perkembangan pencegahan dan pengendalian Covid-19,"katanya. 

Guru besar kesehatan masyarakat pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
Arif Sumantri, menyatakan, riset WHO yang menyebutkan bahwa orang yang bekerja lebih dari 
55 jam per pekan terdapat risiko tinggi tingkat kematian haruslah menjadi perhatian serius bagi 
semua pihak, baik pemerintah, kalangan dunia usaha, maupun para pekerja. Apalagi WHO 
menyebutkan 35% tingkat kematian karena stroke dan 17 persen karena jantung. 

Menurut Arif, normalnya rata-rata seorang pekerja bekerja antara 35 hingga 40 jam dalam satu 
pekan. Selain riset WHO, ada riset yang pernah dilakukan di Taiwan yang hasil, risetnya 
menyebutkan bahwa jika pekerja laki-laki memiliki rata-rata jam kerja lebih 60 jam per pekan 
berpotensi terkena penyakit jantung koroner tiga kali lebih tinggi dibandingkan pekerja yang 
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memiliki 40-48 jam perpekan. "Jadi, dari penelitian-penelitian ini, bekerja di atas rata-rata jam 
kerja ditambah rata-rata mereka yang bekerja itu minim olahraga, serta nutrisi yang tidak 
mendapatkan perhatian membuat potensi terkena penyakit dan gangguan kondisi kesehatan itu 
lebih tinggi," ungkap Arif. Dia berpandangan, dari sisi regulasi sebenarnya Indonesia telah 
memiliki UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Pasal 77 telah mengatur 
bahwa pengusaha wajib menjalankan ketentuan waktu kerja. Masing-masing tujuh jam dalam 
satu hari dan 40 jam untuk enam hari kerja per pekan serta delapan jam satu hari dan 40 jam 
untuk lima hari kerja dalam satu pekan. 

Ketentuan ini, menurut Arif, tidak berlaku bagi sektor tertentu, yakni pekerjaan di lapangan yang 
membutuhkan gerak motorik dan energik. Ketentuan pekerjaan di lapangan ini diatur oleh 
perusahaan berupa kesepakatan atau kontrak dengan pegawai. "Kebanyakan pekerjaan yang 
statis dan tidak terjadi dinamik motorik bekerja, itu cenderung statis baik dari segi mekanisme 
aliran darah maupun efek dari otot. Itu yang mengakibatkan para pekerja statis itu mempunyai 
beragam keluhan. Ada yang punya keluhan pada leher, pada pinggang, akibat dari kondisi 
pekerjaan yang tidak sebanding dengan pola 24 jam di mana delapan jam bekerja," paparnya. 

Arif menggariskan, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat pekerja untuk mencegah 
terjadinya jam kerja yang panjang sehingga berpotensi bisa membahayakan kesehatan. Bagi 
pemerintah, regulasi baik undang-undang maupun peraturan turunannya harus dijalankan dan 
diawasi pelaksanaan. Pemerintah juga seharusnya melakukan sosialisasi secara masif kepada 
para pengusaha dan para pekerja tentang ketentuan jam kerja bagi para pekerja. 

Dalam konteks pelaksanaan undang-undang maupun peraturan turunannya, pemerintah harus 
tegas agar para pekerja tidak bekerja melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
ada."Selain itu, pemerintah juga perlu menjadi bahan pertimbangan untuk mendorong 
bagaimana bekerja dengan hidup yang sehat dan aman. Berikutnya juga mendorong kualitas 
para pekerja dengan kecukupan olahraga dan waktu istirahat," ujar Arif. 

Dari sisi perusahaan, tutur Arif, perusahaan harus menentukan beban kerja bagi setiap 
pekerjanya, melihat kesesuaian sertifikasi kompetensi dengan kemampuan dan keterampilan 
pekerja, analisis jabatan, dan analisis uraian kerja agar tidak melebihi kapasitas jam kerja 
pegawai. Selain itu, perusahaan harus melakukan : pemantauan secara berkala, bukan sekadar 
untuk melihat pekerja sudah absen atau tidak maupun lembur atau tidak. Perusahaan harus 
melihat apakah kuantitas jam kerja bisa memberikan efektivitas pada kualitas hasilnya. 

Arif melanjutkan, masyarakat pekerja pun harus memperhatikan dan menjalankan germas. 
Karenanya selain bekerja, masyarakat pekerja juga perlu memberikan perhatian dan 
menjalankan gaya hidup sehat dengan nutrisi yang baik, tidur yang seimbang, dan olahraga 
yang teratur. Berikutnya, ketika seorang pekerja masuk dalam dunia kerja harus benar-benar 
melihat dan memperhatikan seperti apa akad atau kontrak kerjanya, tugas yang akan 
dijalankan,beban kerja, dan lain. 

WHF Tambah Beban Dalam penelitian tersebut WHO juga menyoroti dampak pandemi Covid-19, 
yaitu para pegawai bekerja dalam waktu lebih lama akibat konsep WFH. Ditambah banyaknya 
pemutusan kerja akibat pandemi membuat sumber daya manusia di sebuah perusahaan menjadi 
semakin sedikit, namun dengan beban kerja yang bertambah. "WFH telah menjadi sesuatu yang 
wajar di banyak industri, namun sering kali mengaburkan batasan antara rumah dan pekerjaan. 
Selain itu, banyak bisnis terpaksa mengurangi atau menghentikan sumber daya manusianya 
untuk menghemat pengeluaran. Hal itu membuat orang-orang yang masih bekerja akan 
mendapatkan beban kerja yang lebih besar," ujar Sekjen WHO Tedros Adhanon Ghebreyesus. 
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WHO pun menyarankan kepada pemerintah, pengusaha, dan para pekerja untuk bekerja sama 
membuat batasan demi melindungi keselamatan pekerja. 

Sebenarnya, para ahli kesehatan masyarakat telah menyuarakan risiko dari jam kerja yang terlalu 
lama. Kelelahan, misalnya, dikaitkan dengan risiko infensi serta berbagai masalah kronis lain. 
Kelelahan juga dapat menyebabkan masalah mental yang serius seperti depresi. "Bekerja 55 jam 
atau lebih per minggu adalah bahaya kesehatan yang serius. Sudah waktunya kita semua, 
pemerintah, pengusaha, dan karyawan menyadari fakta mengenai jam kerja yang panjang dapat 
menyebabkan kematian dini," tulis Direktur Departemen Lingkungan, Perubahan Iklim, dan 
Kesehatan WHO, Maria Neira. sabirlaluhu/ andika h 



 

15 

 

 



 

16 

 

Judul Jam Kerja Panjang Membahayakan 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Pemberlakuan Jam Kerja 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/458832/15/jam-kerja-panjang-
membahayakan-1623935211 

Jurnalis Koran SINDO 

Tanggal 2021-06-18 06:14:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Barenbang 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Widyawati (Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes)) Ini adalah krisis kesehatan global yang menuntut perhatian dari setiap 
orang, perusahaan dan pemerintah. Dan jika tidak diselesaikan, persoalan ini mungkin tidak 
hanya terus berlanjut, tapi juga dapat menjadi lebih buruk dan dapat menyebabkan benan 
kesehatan yang meningkat. Sehingga perlu diperkuat dalam upaya preventif dan promotif yang 
lebih masif salah satunya melalui GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat) 

positive - Widyawati (Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) Namun bagi pekerja essensial yang tidak memungkinkan untuk dilakukan WFH, 
maka penerapan prokes yang baik di tempat kerja sangat diperlukan 

positive - Widyawati (Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) Akan dilakukan perubahan atas KMK ini mengikuti update perkembangan 
pencegahan dan pengendalian Covid-19 

negative - Arif Sumantri (Guru besar kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta) Jadi dari penelitian-penelitian ini, bekerja dari rata-rata jam kerja ditambah 
rata-rata mereka yang bekerja minim olahraga serta nutrisi yang tidak mendapatkan perhatian, 
maka potensi terkena penyakit dan juga gangguan kondisi kesehatan itu lebih tinggi 

negative - Arif Sumantri (Guru besar kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta) Kebanyakan pekerjaan yang statis dan tidak terjadi dinamik motorik 
bekerja, itu cenderung statik baik dari segi mekanisme aliran darah maupun efek dari pada otot. 
Dan, itulah mengakibatkan para pekerja yang statik itu beragam keluhan. Ada yang punya 
keluhan pada leher, pada pinggang, akibat dari kondisi pekerjaan yang tidak sebanding dengan 
pola 24 jam di mana 8 jam bekerja 

positive - Arif Sumantri (Guru besar kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta) Selain itu, pemerintah juga perlu menjadi bahan pertimbangan untuk 
mendorong bagaimana bekerja dengan hidup yang sehat dan aman. Berikutnya juga mendorong 
kualitas para pekerja dengan kecukupan olahraga dan waktu istirahat 
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negative - Arif Sumantri (Guru besar kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta) Sehingga, ini juga meminimalisasi potensi dari risiko pekerja terkena 
penyakit stroke dan jantung. Perusahaan juga secara berkala baik itu tiga bulan atau enam bulan 
ataupun setahun memberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pegawainya. Misalnya 
pemeriksaan kesehatan di klinik perusahaan 

positive - Arif Sumantri (Guru besar kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta) Sehingga bisa bekerja secara aktif bukan hanya mengkalkulasi hitungan, 
tapi dia pekerja bisa merencanakan dari beban kerja, uraian kerja, dan hasil kerja sesuai dengan 
akad yang disepakati. Jadi dengan begitu mereka bisa mengatur waktu untuk diri sendiri, 
menjaga kesehatan, bukan hanya menjadi armada kerja 

negative - Adhanon Ghebreyesus (Sekjen WHO) WFH telah menjadi sesuatu yang wajar di 
banyak industri, namun sering kali mengaburkan batasan antara rumah dan pekerjaan. Selain 
itu, banyak bisnis terpaksa mengurangi atau menghentikan sumber daya manusianya untuk 
menghemat pengeluaran. Hal itu membuat orang-orang yang masih bekerja akan mendapatkan 
beban kerja yang lebih besar 

negative - Maria Neira (Direktur Departemen Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Kesehatan WHO) 
Bekerja 55 jam atau lebih per minggu adalah bahaya kesehatan yang serius. Sudah waktunya 
kita semua, pemerintah, pengusaha, dan karyawan menyadari fakta mengenai jam kerja yang 
panjang dapat menyebabkan kematian dini 

 

Ringkasan 

Aktitivitas kerja yang panjang ternyata sangat membahayakan kesehatan. Namun, fakta ini 
ternyata tidak banyak disadari oleh para pekerja. Bahkan banyak negara masih memberlakukan 
jam kerja yang terbilang panjang. Bahaya akan jam kerja panjang berdasar penelitian terbaru 
yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional 
(ILO). Penelitian menemukan orang yang bekerja lebih dari 55 jam dalam satu pekan berisiko 
besar meninggal. 

 

JAM KERJA PANJANG MEMBAHAYAKAN 

JAKARTA - Aktitivitas kerja yang panjang ternyata sangat membahayakan  kesehatan. Namun, 
fakta ini ternyata tidak banyak disadari oleh para pekerja. Bahkan banyak negara masih 
memberlakukan jam kerja yang terbilang panjang. 

Bahaya akan jam kerja panjang berdasar penelitian terbaru yang dilakukan Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Penelitian menemukan orang yang 
bekerja lebih dari 55 jam dalam satu pekan berisiko besar meninggal. 

Bekerja terlalu keras disebut membunuh tiga perempat juta atau 745.000 orang pada 2016. 
Angka ini menunjuk kan kenaikan 29% dibandingkan dengan tahun 2000. WHO juga mencatat 
39.000 orang meninggal karena stroke dan 347.000 karena sakit jantung akibat bekerja terlalu 
lama tersebut. 

Penelitian WHO menyimpulkan, terlalu banyak bekerja adalah satu-satunya faktor risiko terbesar 
untuk penyakit akibat kerja, terhitung kira-kira sepertiga dari beban penyakit yang terkait dengan 
pekerjaan. 
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Peduli Kebersihan di Masa Pandemi, PBB Pematangsiantar Gelar Gotong Royong   Kondisi ini pun 
disebut sebagai krisis kesehatan global yang menuntut perhatian dari setiap orang, perusahaan 
dan pemerintah. Jika tidak menghentikannya, persoalan dimaksud bukan hanya terus berlanjut, 
tapi juga dapat menjadi lebih buruk. 

Indonesia dan kebanyakan negara di Asia Tenggara harus memberi perhatian pada masalah, 
karena tercatat banyak orang bekerja dalam durasi terpanjang di dunia. Celakanya, sebagian 
besar yang mengalami kondisi tersebut adalah mereka yang bekerja di sektor informal dan 
berpenghasilan rendah. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan, Indonesia 
merupakan negara dengan 14,3% para pekerjanya memiliki jam kerja lebih dari 60 jam per 
minggu. Adapun di Filipina, delapan juta penduduknya harus bekerja atau meningkat 41,2% 
dibandingkan pada 1995 dalam laporan Otoritas Statistik Filipinas pada 2015. 

Sedangkan Thailand menduduki peringkat kelima jam kerja yang panjang pada 2016 di mana 
para pekerja di sektor industri bisa bekerja 17-19 jam per hari pada musim puncak. Hal itu sangat 
kontras dengan di Eropa di mana banyak orang menikmati budaya kerja yang merayakan liburan 
panjang dan waktu istirahat yang cukup. Itu dikenakan ada aturan yang melarang pegawai 
bekerja lebih dari 48 jam seminggu. 

Sementara survei yang dilakukan AIA Vitality dalam tajuk The Healthiest Workplace 
menyebutkan, negara-negara Asia seperti Hong Kong, Singapura, dan Malaysia memiliki jam 
kerja yang panjang dengan rata-rata 12 jam di atas jam kerja yang dicatat dalam kontrak kerja. 

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
Widyawati membenarkan adanya korelasi antara jam kerja panjang dan ancaman kesehatan 
yang fatal. Salah satunya, bekerja yang terlalu panjang berdampak pada berkurangnya waktu 
istirahat berakibat naiknya tekanan darah. 

Di sisi lain, bekerja terlalu panjang akan diikuti perubahan perilaku seperti kurang tidur, jarang 
berolahraga, makan makanan yang tidak sehat, dan merokok yang merupakan faktor 
predisposisi terjadinya penyakit jantung dan stroke. 

"Ini adalah krisis kesehatan global yang menuntut perhatian dari setiap orang, perusahaan dan 
pemerintah. Dan jika tidak diselesaikan, persoalan ini mungkin tidak hanya terus berlanjut, tapi 
juga dapat menjadi lebih buruk dan dapat menyebabkan benan kesehatan yang meningkat. 
Sehingga perlu diperkuat dalam upaya preventif dan promotif yang lebih masif salah satunya 
melalui GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat)," tegas Widyawati kepada KORAN SINDO, 
di Jakarta. 

Dia menjelaskan, pelaksanaan jam kerja di masa pandemi saat ini seharusnya berpedoman pada 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri 
dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. 

Bagi Kemenkes, pengaturan bekerja dari rumah (work from home/WFH) merupakan salah satu 
upaya untuk penerapan jaga jarak di tempat kerja dan fasilitas umum. 

"Namun bagi pekerja essensial yang tidak memungkinkan untuk dilakukan WFH, maka 
penerapan prokes yang baik di tempat kerja sangat diperlukan," ujarnya. 

Lebih jauh Widyawati mengatakan, dari sisi peraturan atau regulasi di Indonesia maka jam kerja 
bagi PNS/ASN diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan-RB) dan pekerja lainnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 
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Bahkan dia mengungkapkan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 77 dan 
Pasal 78 telah mengatur dengan jelas para pengusaha wajib menjalankan ketentuan lamanya 
waktu kerja yang memperkerjakan pekerja atau buruh termasuk waktu lembur. 

Kebijakan Kemenkes bagi pekerja di masa pandemi berkaitan dengan jam kerja juga merujuk 
pada ketentuan yang ditetapkan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
mikro yang telah diatur dengan jelas. Menurut Widyawati, bagi para pekerja tentunya para 
pekerja harus dapat mengatur dengan baik pemanfaatan jam kerja. 

Widyawati lantas memaparkan, kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes tertuang 
dalam atau sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 Tahun 2020. Dia pun 
meminta semua kantor pemerintahan dan dunia usaha menerapkan tersebut maupun revisi 
keputusan tersebut yang sedang dalam proses penyusunan. 

"Akan dilakukan perubahan atas KMK ini mengikuti update perkembangan pencegahan dan 
pengendalian Covid-19," ucap Widyawati. 

Guru besar kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Arif 
Sumantri menyatakan, riset WHO yang menyebutkan bahwa orang yang bekerja lebih dari 55 
jam per pekan terdapat risiko tinggi tingkat kematian haruslah menjadi perhatian serius bagi 
semua pihak, baik pemerintah, kalangan dunia usaha, maupun para pekerja. Apalagi WHO 
menyebutkan 35% tingkat kematian karena stroke dan 17 persen karena jantung. 

Menurut Arif, normalnya rata-rata seorang pekerja bekerja antara 35 hingga 40 jam dalam satu 
pekan. Selain riset WHO, kata dia, ada riset yang pernah dilakukan di Taiwan yang hasil risetnya 
menyebutkan bahwa jika pekerja laki-laki memiliki rata-rata jam kerja lebih 60 jam per pekan, 
maka potensi risiko terkena penyakit jantung koroner tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan 
pekerja yang memiliki 40-48 jam per pekan. 

"Jadi dari penelitian-penelitian ini, bekerja dari rata-rata jam kerja ditambah rata-rata mereka 
yang bekerja minim olahraga serta nutrisi yang tidak mendapatkan perhatian, maka potensi 
terkena penyakit dan juga gangguan kondisi kesehatan itu lebih tinggi," tegas Arif saat dihubungi 
KORAN SINDO, di Jakarta. 

Dia berpandangan, dari sisi regulasi sebenarnya Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Pasal 77 telah mengatur bahwa 
pengusaha wajib menjalankan ketentuan waktu kerja. Masing-masing yakni 7 jam dalam satu 
hari dan 40 jam untuk 6 hari kerja per pekan serta 8 jam satu hari dan 40 jam untuk 5 hari kerja 
dalam satu pekan. 

Ketentuan ini, menurut Arif, tidak berlaku bagi sektor tertentu yakni pekerjaan di lapangan yang 
membutuhkan gerak motorik dan energik. Ketentuan pekerjaan di lapangan ini diatur oleh 
perusahaan dengan kesepakatan atau kontrak dengan pegawai. 

"Kebanyakan pekerjaan yang statis dan tidak terjadi dinamik motorik bekerja, itu cenderung 
statik baik dari segi mekanisme aliran darah maupun efek dari pada otot. Dan, itulah 
mengakibatkan para pekerja yang statik itu beragam keluhan. Ada yang punya keluhan pada 
leher, pada pinggang, akibat dari kondisi pekerjaan yang tidak sebanding dengan pola 24 jam di 
mana 8 jam bekerja," paparnya. 

Arif menggariskan, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat pekerja untuk mencegah 
terjadinya jam kerja yang panjang sehingga berpotensi bisa membahayakan kesehatan. Bagi 
pemerintah, regulasi baik UU maupun peraturan turunannya harus dijalankan dan diawasi 
pelaksanaan. Pemerintah juga seharusnya melakukan sosialisasi secara masif kepada para 
pengusaha dan para pekerja tentang ketentuan jam kerja bagi para pekerja. 



 

20 

 

Dalam konteks pelaksanaan UU maupun peraturan turunannya, pemerintah harus tegas agar 
para pekerja tidak bekerja melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. 

"Selain itu, pemerintah juga perlu menjadi bahan pertimbangan untuk mendorong bagaimana 
bekerja dengan hidup yang sehat dan aman. Berikutnya juga mendorong kualitas para pekerja 
dengan kecukupan olahraga dan waktu istirahat," ujar Arif. 

Dari sisi perusahaan, tutur Arif, perusahaan harus menentukan beban kerja bagi setiap 
pekerjanya, melihat kesesuaian sertifikasi kompetensi dengan kemampuan dan keterampilan 
pekerja, analisis jabatan, dan analisis uraian kerja agar tidak melebihi kapasitas jam kerja 
pegawai. 

Selain itu perusahaan harus melakukan monitoring secara utuh dan berkala bukan sekadar untuk 
melihat pekerja sudah absen atau tidak maupun lembur atau tidak. Perusahaan harus melihat 
apakah kuantitas jam kerja bisa memberikan efektivitas kualitas. 

"Sehingga, ini juga meminimalisasi potensi dari risiko pekerja terkena penyakit stroke dan 
jantung. Perusahaan juga secara berkala baik itu tiga bulan atau enam bulan ataupun setahun 
memberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pegawainya. Misalnya pemeriksaan 
kesehatan di klinik perusahaan," ungkapnya. 

Arif melanjutkan, dari sisi masyarakat pekerja maka harus memperhatikan dan menjalankan 
GERMAS. Karenanya selain bekerja, masyarakat pekerja juga perlu memberikan perhatian dan 
menjalankan gaya hidup sehat dengan nutrisi yang baik, tidur yang seimbang, dan olahraga 
yang teratur. 

Berikutnya, ketika seorang pekerja masuk dalam dunia kerja harus benar-benar melihat dan 
memperhatikan seperti apa akad atau kontrak kerjanya, tugas yang akan dijalankan, beban 
kerja, dan lain. 

"Sehingga bisa bekerja secara aktif bukan hanya mengkalkulasi hitungan, tapi dia pekerja bisa 
merencanakan dari beban kerja, uraian kerja, dan hasil kerja sesuai dengan akad yang 
disepakati. Jadi dengan begitu mereka bisa mengatur waktu untuk diri sendiri, menjaga 
kesehatan, bukan hanya menjadi armada kerja," ucap Arif. 

WHF Tambah Beban  Dalam penelitiannya, WHO juga menyoroti dampak pandemi Covid-19, di 
mana para pekerja bekerja dalam waktu yang lebih lama akibat konsep WFH. Banyaknya 
pemutusan kerja akibat pandemi juga membuat sumber daya manusia di sebuah perusahaan 
menjadi semakin sedikit, sehingga beban kerja yang bertambah. 

"WFH telah menjadi sesuatu yang wajar di banyak industri, namun sering kali mengaburkan 
batasan antara rumah dan pekerjaan. Selain itu, banyak bisnis terpaksa mengurangi atau 
menghentikan sumber daya manusianya untuk menghemat pengeluaran. Hal itu membuat 
orang-orang yang masih bekerja akan mendapatkan beban kerja yang lebih besar," jar Sekjen 
WHO Tedros Adhanon Ghebreyesus. 

WHO pun menyarankan pemerintah, pengusaha, dan para pekerja bekerja sama untuk membuat 
batasan demi melindungi keselamatan pekerja. 

Sebenarnya, para ahli kesehatan masyarakat telah menyuarakan risiko dari jam kerja yang terlalu 
lama. Kelelahan, misalnya, dikaitkan dengan risiko infeksi serta berbagai masalah kronis lainnya. 
Kelelahan juga dapat menyebabkan masalah mental yang serius seperti depresi. 

"Bekerja 55 jam atau lebih per minggu adalah bahaya kesehatan yang serius. Sudah waktunya 
kita semua, pemerintah, pengusaha, dan karyawan menyadari fakta mengenai jam kerja yang 
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panjang dapat menyebabkan kematian dini," tulis Direktur Departemen Lingkungan, Perubahan 
Iklim, dan Kesehatan WHO, Maria Neira. (ynt). 
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Narasumber 

negative - Sapta Mulyana (Kabid Penindakan Satpol PP Kota Tangsel) Pada saat saya melakukan 
pengawasan hanya ada sepasang suami isteri yang menyanyi, itu pada 4 juni 2020, lalu saya 
peringatkan untuk dihentikan lalu berhenti operasional karaoke 

negative - Sapta Mulyana (Kabid Penindakan Satpol PP Kota Tangsel) Saya tidak melihat, saya 
hanya lihat resepsionis, saya lupa bahwa semua terdakwa ada atau tidak di lokasi saat saya 
melakukan sosialisasi. Mungkin sudah berubah dahulu rambutnya panjang sekarang botak. Jadi 
saya tak kenal 

negative - Sapta Mulyana (Kabid Penindakan Satpol PP Kota Tangsel) Andai kata informasi ada 
yang bocor, anggota saya pecat. Pokoknya saya hormati pihak kepolisian yang tak melibatkan 
saya 

negative - Doni Andiyanto (Anggota Tim Opsnal Mabes Polri) Waktu itu kami mendapat informasi 
bahwa ada tempat karaoke buka, padahal masih korona (PSBB) dan disana ada kejadian tindak 
pidana perdagangan orang (TPPO) maka tanggal 15 Agustus 2020 kami melakukan penyelidikan 

 

Ringkasan 

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang 
Selatan (Satpol PP Tangsel), Sapta Mulyana hadir sebagai salah satu saksi dalam sidang dugaan 
tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan prostitusi Venesia Karaoke di Pengadilan Negeri 
Tangerang. Dia mengaku, pihaknya sempat melakukan pengawasan dengan mendatangi 
Venesia Karaoke, BSD City, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, Banteb pada Juni 2020 lalu. 
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SATPOL PP TANGSEL LINDUNGI TPPO VENESIA KARAOKE 

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang 
Selatan (Satpol PP Tangsel), Sapta Mulyana hadir sebagai salah satu saksi dalam sidang dugaan 
tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan prostitusi Venesia Karaoke di Pengadilan Negeri 
Tangerang. Dia mengaku, pihaknya sempat melakukan pengawasan dengan mendatangi 
Venesia Karaoke, BSD City, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, Banteb pada Juni 2020 lalu. 

Saat itu, sambung Sapta, pihaknya memastikan tidak ada aktifitas TPPO yang kemudian 
digerebek oleh Bareskrim Mabes Polri pada 19 Agustus 2020. Sapta menegaskan, dirinya yakin 
tidak ada kegiatan pada usaha karaoke tersebut saat dia melakukan pengawasan dan sosialisasi 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19 di Venesia Karaoke. 

"Pada saat saya melakukan pengawasan hanya ada sepasang suami isteri yang menyanyi, itu 
pada 4 juni 2020, lalu saya peringatkan untuk dihentikan lalu berhenti operasional karaoke," 
pungkas Sapta kepada RRI.co.id, Kamis (17/6/2021). 

Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan pernahkah Sapta melihat para terdakwa saat 
melakukan pengawasan pada bulan Juni itu. Sapta menyebut dirinya tak mengenali bahkan tak 
ingat. 

"Saya tidak melihat, saya hanya lihat resepsionis, saya lupa bahwa semua terdakwa ada atau 
tidak di lokasi saat saya melakukan sosialisasi. Mungkin sudah berubah dahulu rambutnya 
panjang sekarang botak. Jadi saya tak kenal," kata ia. 

Usai persidangan, saat dikonfirmasi untuk lebih menegaskan, apakah ada kebocoran informasi 
saat Satpol PP Kota Tangsel akan melakukan pengawasan mendadak di Venesia Karaoke? Sapta 
mengaku, tak ada informasi yang bocor. 

"Andai kata informasi ada yang bocor, anggota saya pecat. Pokoknya saya hormati pihak 
kepolisian yang tak melibatkan saya," kata Sapta. 

Diberitakan sebelumnya, sidang lanjutan perkara pidana perdagangan orang (TPPO) Venesia 
Karaoke di BSD City, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten kembali digelar Kamis 
(17/6/2021). 

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi itu dipimpin  dihadirkan dua orang 
tim operasional Mabes Polri dan tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemkot Tangsel. 
Agus Iskandar selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. 

Doni Andiyanto, saksi dari anggota tim Opsnal Mabes Polri menerangkan, penyelidikan dan 
penggerebekan di Venesia Karaoke itu, bermula dari adanya laporan masyarakat terkait tindak 
pidana perdagangan orang (TPPO) di lokasi hotel dan karaoke Venesia tersebut. 

Dari laporan masyarakat itu, Doni bersama dua orang rekan polisi lainnya melakukan 
penyelidikan ke lokasi Venesia Karaoke. Dengan memesan layanan di Venesia melalui 
sambungan telepon. 

"Waktu itu kami mendapat informasi bahwa ada tempat karaoke buka, padahal masih korona 
(PSBB) dan disana ada kejadian tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maka tanggal 15 
Agustus 2020 kami melakukan penyelidikan," terang Doni dalam kesaksiannya di depan 6 orang 
terdakwa dan Majelis Hakim, di ruang sidang 2, Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis 
(17/6/2021). 
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Ringkasan 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat adanya peningkatan rata-rata upah, gaji, atau pendapatan 
bersih di beberapa sektor per Februari 2021. Kenaikan upah terbesar dialami oleh pekerja di 
sektor pengadaan listrik dan gas yang mencapai 5 persen secara year on year. “Kenaikan ini 
menandakan kecenderungan untuk lebih resilien dibandingkan dengan sektor lainnya,” ujar 
Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholihah dari LPEM FEB UI dalam laporan Kelompok Kajian 
Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja Februari 2021 yang diterbitkan pada Juni 2021. 

 

LPEM UI: UPAH PEKERJA BEBERAPA SEKTOR NAIK, TERTINGGI DI SEKTOR LISTRIK 
DAN GAS 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat adanya peningkatan rata-rata upah, gaji, atau pendapatan 
bersih di beberapa sektor per Februari 2021. Kenaikan upah terbesar dialami oleh pekerja di 
sektor pengadaan listrik dan gas yang mencapai 5 persen secara year on year. 

“Kenaikan ini menandakan kecenderungan untuk lebih resilien dibandingkan dengan sektor 
lainnya,” ujar Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholihah dari LPEM FEB UI dalam laporan 
Kelompok Kajian Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja Februari 2021 yang diterbitkan pada Juni 
2021. 

Kenaikan upah juga dialami pekerja di sektor industri pengolahan serta sektor administrasi 
pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Masing-masing sektor tersebut mengalami 
peningkatan upah 1 persen secara year on year. 

Meski terdapat beberapa bidang yang berada di jalur positif, secara umum, banyak sektor yang 
masih mengalami pelemahan karena pandemi Covid-19. Kondisi tersebut berdampak pada 
turunnya kesejahteraan pekerja. 
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Pekerja di sektor pertambangan dan penggalian, misalnya, mengalami penurunan pendapatan 
hingga 22 persen secara year on year. Kontraksi yang sama dirasakan oleh pekerja sektor 
penyediaan akomodasi serta makan dan minuman yang mengalami penurunan pendapatan 
sampai 10 persen. Adapun penurunan upah pekerja sektor transportasi dan pergudangan 
melorot 9 persen. 

“Kondisi ini memperlihat bagaimana pandemi, pembatasan aktivitas ekonomi, maupun 
pembatasan wilayah memberikan dampak pada penurunan permintaan pada sektor tersebut,” 
tulis laporan itu. 

LPEM FEB UI menilai pandemi Covid-19 yang belum selesai telah mendorong perlambatan 
perekonomian. Dampaknya, pasar tenaga kerja mengalami perubahan permintaan dan 
penawaran atas tenaga kerja. Kondisi tersebut mempengaruhi indikator-indikator kesejahteraan 
tenaga kerja seperti upah. Pengaruhnya dinilai beragam jika dilihat berdasarkan status 
pekerjaan, lokasi pekerja, sektor lapangan kerja utama, dan tingkat pendidikan. 
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Narasumber 

neutral - Apriyani (Pekerja di perusahaan swasta) Kalau saya pribadi sudah merasa' tidak 
nyaman, ya tidak akan memaksakan karena pekerja juga harus tahu dan sadar atas kapasitasnya 
dalam melakukan pekerjaannya. Pekerja juga harus dapat memilah pekerjaan-pekerja anurgensi 
yang tidak dapat di-pending dan mana pekerjaan yang masih dapat di -pending 

positive - Apriyani (Pekerja di perusahaan swasta) Menjaga kesehatan fisik dengan memiliki 
waktu untuk olahraga ringan dan makan makanan sehat dan vitamin 

positive - Apriyani (Pekerja di perusahaan swasta) Apabila perusahaan sudah mempunya sistem 
dapat beradaptasi dengan baik di era pandemi saat ini, pastinya hasil dari WFH para pekerja 
akan maksimal 

positive - Apriyani (Pekerja di perusahaan swasta) Walaupun kondisinya di rumah sebagian 
pekerja masih dapat waktu luang mengerjakan beberapa bagian lainnya di luar pekerjaan, 
kembali lagi kesadaran akan kewajiban sebagai pekerja di jam kerja waj ib disadari 

neutral - Seno (karyawan sebuah BUMD) Jadi punya waktu lebih banyak buat keluarga. Kerja 
dari rumah secara waktu memang jadi lebih panjang, pagi sudah on, malam hari kadang masih 
harus mantengin laptop 

positive - Seno (karyawan sebuah BUMD) "Perusahaan supportvitamin,paling tidak imun harus 
kuat. Yang dirasa hilang, ya cuma sosialisasi sama olahraga. Selama pandemi ini memang jadi 
'mager'," 

 

Ringkasan 

Jam kerja yang panjang bagaikan dua sisi mata uang bagi pekerja. Satu sisi bisa menjadi hal 
positif karena dikaitkan dengan tingkat produktivitas yang bisa melonjakkan karier. Namun, di 
sisi lain dikaitkan dengan dampak buruk kesehatan baik fisik maupun mental. Hanya, jam kerja 
panjang pun sebaiknya dipandang sebagai hal bijaksana, yakni menunaikan tanggung jawab 
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dengan baik. Menjaga diri menjadi hal utama yang harus dilakukan karyawan ataupun pekerja 
berkaitan dengan pekerjaan. Dengan tidak mengorbankan diri demi pekerjaan, tetapi juga tidak 
mengorbankan pekerjaan karena menjadi sumber penghasilan. Dengan menjaga diri, jam kerja 
dan pekerja menjadi hubungan simbiosis mutualisme. 

 

MENUNAIKAN TANGGUNG JAWAB DENGAN TETAP JAGA KESEHATAN MENTAL DAN 
FISIK 

Jam kerja yang panjang bagaikan dua sisi mata uang bagi pekerja. Satu sisi bisa menjadi hal 
positif karena dikaitkan dengan tingkat produktivitas yang bisa melonjakkan karier. Namun, di 
sisi lain dikaitkan dengan dampak buruk kesehatan baik fisik maupun mental. Hanya, jam kerja 
panjang pun sebaiknya dipandang se-' bagai hal bijaksana, yakni menunaikan tanggung jawab 
dengan baik. 

Menjaga diri menjadi hal utama yang harus dilakukan karyawan ataupun pekerja berkaitan 
dengan pekerjaan. Dengan tidak mengorbankan diri demi pekerjaan, tetapi juga tidak 
mengorbankan pekerjaan karena menjadi sumber penghasilan. Dengan menjaga diri, jam kerja 
dan pekerja menjadi hubungan simbiosis mutualisme. 

Apriyani, salah satu pekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bi-dangritel, mengatakan 
jam kerja yang panjang tentu sangat memengaruhi kesehatan pekerja baik secara mental 
maupun fisik. Namun, menurutnya, jika dijalani dengan "happy dan en-joy", maka tidak terlalu 
bermasalah, asalkan tubuh tetap diisi dengan asupan makanan sehat dan vitamin yang cukup. 

"Kalau saya pribadi sudah merasa' tidak nyaman, ya tidak akan memaksakan karena pekerja 
juga harus tahu dan sadar atas kapasitasnya dalam melakukan pekerjaannya. Pekerja juga harus 
dapat memilah pekerjaan-pekerja anurgensi yang tidak dapat di-pending dan mana pekerjaan 
yang masih dapat di -pending" katanya ke-pada KORANSINDO. 

Sebagai pekerja, dirinya memiliki cara untuk tetap sehat dalam menja-lani jam kerja yang 
panjang. Diantara-nya dengan menjaga kesehatan men-taldan fisik. Menjaga kesehatan men-tal 
tentunya dengan memiliki circle yang sehat, tahu hal yang bisa membuat diri sendiri senang. 
"Menjaga kesehatan fisik dengan memiliki waktu untuk olahraga ringan dan makan makanan 
sehat dan vitamin," ungkap Apriyani. 

Dia juga menyarankan agar perusahaan tetap harus mengacu pada undang-undang 
ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan apabila ada kelebihan jam kerja atau meng-
haruskan kerja panjang---itupunatas kebijakan perusahaan dan pekerja tersebut. Dan tentunya 
untuk kesehatan pekerja, kembali lagi acuan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan 
peraturan perusahaan yang berlaku. Jam kerja work from home (WFH) yang diterapkan 
sebenarnya dikembalikan kepada perusahaan. Bagaimana perusahaan memberikan peraturan 
yang jelas serta arahan yang harus diikuti pekerja. 

"Apabila perusahaan sudah mempunya sistem dapat beradaptasi dengan baik di era pandemi 
saat ini, pastinya hasil dari WFH para pekerja akan maksimal," tambahnya. 

Lebih lanjut Apriyani menuturkan, pekerja harus sadar akan WFH itu sendiri merupakan sebuah 
tanggung jawab yang sama seperti WFO (w'ork from office) di mana ada jam masuk, jam 
istirahat dan jam pulang kerja. WFH jangan dibuat menjadi sebuah ajang santai karena tidak 
ada yang dikerjakan atau tidak ada yang memonitor apabila perusahaan tidak memiliki sistem 
yang belum baik dalam hal ini. Tetapi bila perusahaan sudah memiliki sistem yang baik dalam 
WFH, maka karyawan sebaiknya mengikuti jam dan kewajiban full layaknya WFO. "Walaupun 
kondisinya di rumah sebagian pekerja masih dapat waktu luang mengerjakan beberapa bagian 
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lainnya di luar pekerjaan, kembali lagi kesadaran akan kewajiban sebagai pekerja di jam kerja 
waj ib disadari," katanya. 

Sementara itu Seno, karyawan sebuah BUMD, menuturkan, setelah hampir 1,5 tahun WFH 
dirinya sudah mulai beradaptasi dengan kondisi. Namun, dia mendapati sisi positif, yaitu tidak 
harus mengalami kemacetan jalan raya untuk sampai ke kantornya. "Jadi punya waktu lebih 
banyak buat keluarga. Kerja dari rumah secara waktu memang jadi lebih panjang, pagi sudah 
on, malam hari kadang masih harus mantengin laptop," katanya. 

Namun, dia sesekali memutuskan untuk kerja bersama dengan teman yang sehati walaupun 
beda kantor hanya untuk sekadar kongkow namun masing-masing fokus pada laptop masing-
masing. Dengan begitu dirinya mengaku tidak merasa lelah harus kerja panjang. 'Kalau jam kerja 
yang lebih panjang, ya sesekali masih enggak apa-apa dan memang kalau kondisinya urgent. 
Tapi kalau tiap hari sih pusing juga,mau mengeluh di zaman susah cari kerja gini, jadi akhir- nya 
ya bersyukur saja masih kerja," ucapnya. 

Di tempatnya bekerja, Seno rutin mendapat asupan vitamin. Karena saat ini tempatnya bskerja 
mewajibkan untuk bekerja dari kantor. Dengan imunyangkuat, dia meyakini kesehatan tetap 
terjaga. "Perusahaan supportvitamin,paling tidak imun harus kuat. Yang dirasa hilang, ya cuma 
sosialisasi sama olahraga. Selama pandemi ini memang jadi 'mager'," pungkasnya. 

rratnapurnama 
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Judul Danone Indonesia Gelar Vaksinasi Gotong Royong untuk 5.000 
Karyawan 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Program Vaksinasi Gotong Royong 

Halaman/URL Pg13 

Jurnalis Indah Handayani 

Tanggal 2021-06-18 05:05:00 

Ukuran 159x190mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 41.976.000 

News Value Rp 125.928.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Connie Ang (Presiden Direktur Danone Indonesia) Program Vaksinasi Gotong Royong 
merupakan bentuk apresiasi Danone Indonesia kepada karyawan yang selama pandemi turut 
berperan dalam penyediaan makanan dan minuman yang sehat ke masyarakat, serta bentuk 
komitmen kami terhadap karyawan Danone Indonesia dan keluarganya 

positive - Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS (Direktur Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan) Kami mengapresiasi pihak swasta atau 
perusahaan, dalam hal ini Danone Indonesia yang melaksanakan program vaksinasi gotong 
royong secara gratis untuk karyawan, keluarga karyawan, bahkan mitra usaha 

positive - Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS (Direktur Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan) Kami menargetkan akhir tahun 2021 ini 
181 juta masyarakat mendapatkan vaksin sehingga kita mencapai herd immunity 

positive - Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia) 
Pada 17 Juni 2021, vaksin kedua untuk mendukung Vaksin Gotong Royong sudah datang. Kami 
akan memberikan notifikasi kepada perusahaan-perusahaan yang akan menerima jatah vaksin 
yang baru tiba. Danone Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang akan menerima vaksin 
ini 

 

Ringkasan 

Danone Indonesia menggelar Vaksinasi Gotong Royong demi mewujudkan Indonesia Sehat, 
Ekonomi Bangkit. Vaksinasi tersebut diberikan kepada 5.000 karyawan di wilayah Jabodetabek 
dan Jawa Barat. Program tersebut dilaksanakan pada 8-24 Juni 2021 di 17 titik vaksinasi. 
"Program Vaksinasi Gotong Royong merupakan bentuk apresiasi Danone Indonesia kepada 
karyawan yang selama pandemi turut berperan dalam penyediaan makanan dan minuman yang 
sehat ke masyarakat, serta bentuk komitmen kami terhadap karyawan Danone Indonesia dan 
keluarganya," papar Connie Ang selaku Presiden Direktur Danone Indonesia dalam keterangan 
pers diterima Kamis (17/6). 
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DANONE INDONESIA GELAR VAKSINASI GOTONG ROYONG UNTUK 5.000 
KARYAWAN 

Danone Indonesia menggelar Vaksinasi Gotong Royong demi mewujudkan Indonesia Sehat, 
Ekonomi Bangkit. Vaksinasi tersebut diberikan kepada 5.000 karyawan di wilayah Jabodetabek 
dan Jawa Barat. Program tersebut dilaksanakan pada 8-24 Juni 2021 di 17 titik vaksinasi. 

"Program Vaksinasi Gotong Royong merupakan bentuk apresiasi Danone Indonesia kepada 
karyawan yang selama pandemi turut berperan dalam penyediaan makanan dan minuman yang 
sehat ke masyarakat, serta bentuk komitmen kami terhadap karyawan Danone Indonesia dan 
keluarganya," papar Connie Ang selaku Presiden Direktur Danone Indonesia dalam keterangan 
pers diterima Kamis (17/6). 

Menurut Connie, vaksinasi Gotong Royong Danone Indonesia dilakukan secara bertahap dengan 
mengutamakan pekerja yang beraktivitas dan berperan krusial dalam menjaga keberlangsungan 
produksi serta pasokan produk. Perusahaan mengalokasikan lebih dari 40 ribu dosis vaksin untuk 
lebih dari 20 ribu sasaran vaksin yang terdiri atas karyawan, keluarga karyawan, dan mitra usaha 
Danone di seluruh Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama dilaksanakan sejak 8 Juni 
2021 dan diharapkan seluruh sasaran mendapatkan suntikan vaksin lebih cepat dari enam bulan 
ke depan melalui dukungan dari KADIN, Biofarma, dan Kimia Farma. 

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 10 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2021, pemerintah secara resmi 
mengizinkan pelaksanaan Vaksin Gotong Royong sebagai upaya mempercepat perluasan 
cakupan vaksinasi Covid-19 yang menjadi salah satu fokus pemerintah. Tercatat 90,000 
perusahaan telah melakukan Vaksinasi Gotong Royong. dalam waktu yang singkat. 

"Kami mengapresiasi pihak swasta atau perusahaan, dalam hal ini Danone Indonesia yang 
melaksanakan program vaksinasi gotong royong secara gratis untuk karyawan, keluarga 
karyawan, bahkan mitra usaha," kata dr.Maxi. 

Dr Maxi menambahkan saat ini, mencapai angka 623 ribu dosis dan diharapkan akhir bulan ini 
dapat mencapai angka 1 juta dosis per hari. "Kami menargetkan akhir tahun 2021 ini 181 juta 
masyarakat mendapatkan vaksin sehingga kita mencapai herd immunity," paparnya. 

Di kesempatan yang sama, Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri 
(KADIN) Indonesia mengatakan Program Vaksinasi Gotong Royong menarik animo tinggi dari 
dunia usaha, terutama perusahaan di sektor esensial. Program ini merupakan bagian dari 
komitmen dunia usaha untuk mempercepat program pemerintah dengan memperbanyak jumlah 
orang yang divaksin. Di mata swasta, kebangkitan ekonomi nasional sangat bergantung pada 
kesuksesan dalam penanganan pandemi Covid-19. 

"Pada 17 Juni 2021, vaksin kedua untuk mendukung Vaksin Gotong Royong sudah datang. Kami 
akan memberikan notifikasi kepada perusahaan-peru-sahaan yang akan menerima jatah vaksin 
yang baru tiba. Danone Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang akan menerima vaksin 
ini," tutupnya. 
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Judul Berita Foto - Tingkatkan Kualitas SDM 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Kerjasama Kemnaker Dengan 4 Mitra Industri Besar 

Halaman/URL Pg13 

Jurnalis Mohammad Defrizal 

Tanggal 2021-06-18 05:02:00 

Ukuran 128x191mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 39.424.000 

News Value Rp 197.120.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

BERITA FOTO - TINGKATKAN KUALITAS SDM 

caoption : 

Pekerja merapikan bahan baku pembuat gulungan benang di pabrik konversi kertas di 
Padalarang, Jawa Barat Kamis (17/6/2021). 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 bertujuan membekali 
pekerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri agar saat kondisi ekonomi berangsur 
pulih dan kesempatan kerja bertambah, tenaga kerja dapat segera mengisi kebutuhan industri. 
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Judul Lapangan Kerja untuk Kelas Menengah Masih Kurang 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg1 

Jurnalis E-9 

Tanggal 2021-06-18 04:40:00 

Ukuran 312x148mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 74.880.000 

News Value Rp 748.800.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Satu Kahkonen (Kepala Perwakilan Bank Dunia Untuk Indonesia dan Timor Leste) 
Investasi dan perdagangan ini akan menjadi mesin yang sangat kuat untuk penciptaan pekerjaan 
kelas menengah 

positive - Habib Rab (Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia) Itu bisa menghasilkan talenta-
talenta atau angkatan kerja yang memiliki keterampilan sesuai standar industri 

neutral - Habib Rab (Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia) Kita mengestimasikan 
Indonesia bisa meningkatkan lapangan kerja itu sebesar 59 persen pada 2025 dan akan ada 
peningkatan pertumbuhan signifikan dengan adanya partisipasi perempuan 

positive - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Indef) Jika investasi lebih cenderung ke sektor 
capital intensive (padat modal), teknologi informasi atau jasa keuangan maka penyerapan 
tenaga kerja tak akan maksimal karena investasi seperti itu diutamakan pendekatan keahlian 
dan pendidikan 

 

Ringkasan 

Ekonom Indef: Dorong investasi ke sektor industri padat karya guna mengatasi lonjakan 
pengangguran. Jika investasi lebih cenderung ke sektor padat modal, teknologi informasi dan 
jasa keuangan maka penyerapan tenaga kerja tak akan maksimal. Bank Dunia dalam laporan 
Indonesia Economic Prospects (IEP) bertajuk Boosting Ihe Recovery merekomendasikan empat 
pilar reformasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia akibat dampak pandemi 
Covid-19. 

 

LAPANGAN KERJA UNTUK KELAS MENENGAH MASIH KURANG 

Ekonom Indef: Dorong investasi ke sektor industri padat karya guna mengatasi lonjakan 
pengangguran. Jika investasi lebih cenderung ke sektor padat modal, teknologi informasi dan 
jasa keuangan maka penyerapan tenaga kerja tak akan maksimal. Bank Dunia dalam laporan 
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Indonesia Economic Prospects (IEP) bertajuk Boosting Ihe Recovery merekomendasikan empat 
pilar reformasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia akibat dampak pandemi 
Covid-19. 

Kepala Perwakilan Bank Dunia Untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen di dalam 
keterangannya di Jakarta, Kamis (17/6) menyatakan rencana reformasi untuk menciptakan 
pekerjaan dapat dibangun di atas empat pilar. Pertama, penciptakan lapangan pekerjaan di masa 
krisis harus melakukan retensi terhadap pelatihan dan upskilling hingga pemulihan ekonomi 
dapat berjalan dengan baik. 

Kedua adalah fokus pada penciptaan lapangan kerja kelas menengah agar tercipta tingkat 
produktivitas, pendapatan dan manfaat sosial yang lebih tinggi. Selama ini, Indonesia sudah 
menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang penting untuk pengentasan kemiskinan namun 
pekerjaan kelas menengah masih kurang. 

"Investasi dan perdagangan ini akan menjadi mesin yang sangat kuat untuk penciptaan 
pekerjaan kelas menengah," kata Kahkonen. 

Upaya pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dinilai sebagai langkah penting untuk 
mengatasi permasalahan dalam investasi dan tenaga kerja. Sebab itu, dia mengingatkan agar 
fokusnya sekarang adalah implementasi yang efektif dan reformasi yang komplementer sehingga 
mampu menjawab segala tantangan dan menyiasati hambatan perdagangan yang dihadapi 
Indonesia. 

Pilar ketiga kata Kahkonen adalah melengkapi angkatan kerja dengan keterampilan yakni salah 
satunya dilakukan melalui pembelajaran dan edukasi. 

Sementara itu, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Habib Rab menjelaskan peningkatan 
produktivitas saja tidak cukup, keterampilan para calon tenaga kerja juga harus dikembangkan. 
Habib menuturkan pengembangan keterampilan terhadap calon tenaga kerja dapat dilakukan 
melalui pengelolaan sistem pendidikan yang baik. "Itu bisa menghasilkan talenta-talenta atau 
angkatan kerja yang memiliki keterampilan sesuai standar industri," kata Habib. 

Pilar terakhir yang tak kalah penting adalah memberi peran yang lebih luas pada perempuan 
sebagai angkatan kerja, sehingga mempersempit kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. 

"Kita mengestimasikan Indonesia bisa meningkatkan lapangan kerja itu sebesar 59 persen pada 
2025 dan akan ada peningkatan pertumbuhan signifikan dengan adanya partisipasi perempuan," 
jelasnya. 

Padat Karya 

Menanggapi rekomendai Bank Dunia tersebut, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad meminta 
pemerintah untuk mendorong investasi ke sektor industri padat karya guna mengatasi lonjakan 
pengangguran karena pandemi. 

"Jika investasi lebih cenderung ke sektor capital intensive (padat modal), teknologi informasi 
atau jasa keuangan maka penyerapan tenaga kerja tak akan maksimal karena investasi seperti 
itu diutamakan pendekatan keahlian dan pendidikan," kata Tauhid. 

Dia berharap pemerintah memperbanyak program yang banyak menyerap tenaga kerja seperti 
proyek yang sifatnya multiyears atau jangka panjang bukan hanya untuk sementara waktu. Ia 
pun mengusulkan agar pemerintah menaikkan anggaran untuk belanja modal. Saat ini anggaran 
belanja modal hanya sekitar 15 persen atau 300-an trilliun rupiah total dari APBN, mestinya di 
atas 20 persen atau 500-600 trilliun rupiah per tahunnya. Dia juga mengimbau pemerintah untuk 
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memperbanyak pendidikan vokasi agar kebutuhan industri dengan suplai tenaga kerja 
berkompeten saling terhubung. Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Diponegoro (Undip) Semarang Esther Sri Astuti mengatakan pemerintah sebenarnya sudah 
melaksanakan rekomendasi bank dunia itu, namun pelaksanaannya tidak berjalan mulus.  ers/E-
9 
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Judul Airlangga: UU Cipta Kerja Tak Langgar Konstitusi 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis try 

Tanggal 2021-06-18 04:31:00 

Ukuran 240x77mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 36.960.000 

News Value Rp 110.880.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Para 
pemohon sama sekali tidak terhalang halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya 
yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini justru akan menyerap tenaga 
kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan 
globalisasi ekonomi, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
demikian terdapat 43,5 juta orang yang tidak bekerja penuh atau 32,6% dari angkatan kerja. 
Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang 
atau 55,72% dari total penduduk yang bekerja 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Hal ini perlu 
upaya khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung kondisi tersebut 

 

Ringkasan 

Pemerintah menyatakan, hak konstitusional dari pemohon sama sekali tidak terhalangi dalam 
melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Pasalnya, UU Ciptaker disusun justru untuk memperluas 
penyerapan tenaga kerja dan memberikan kemudahan berusaha. Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, landasan pembentukan UU Cipta Kerja telah 
melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan ketentuan dan hak-hak. Bahkan, dalam 
pembahasannya pemerintah juga mengundang partisipasi publik. Airlangga mengakui, 
transformasi ekonomi di Indonesia belum berjalan optimal untuk menciptakan lapangan kerja 
dan meningkatkan kualitas kesejahteraan pekerja menghadapi berbagai tantangan yang tak 
mudah. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 
133,56 juta. Angka ini terdiri dari 89,96 juta orang pekerja penuh, 28,41 juta kerja paruh waktu, 
8,14 juta orang setengah menganggur, dan 7,05 juta orang pengangguran. 
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AIRLANGGA: UU CIPTA KERJA TAK LANGGAR KONSTITUSI 

Pemerintah menyatakan, hak konstitusional dari pemohon sama sekali tidak terhalangi dalam 
melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Pasalnya, UU Ciptaker disusun justru untuk memperluas 
penyerapan tenaga kerja dan memberikan kemudahan berusaha. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, landasan 
pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan ketentuan dan 
hak-hak. Bahkan, dalam pembahasannya pemerintah juga mengundang partisipasi publik. 

"Para pemohon sama sekali tidak terhalang halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun 
kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini justru akan 
menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif 
dan tuntutan globalisasi ekonomi, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja," 
ujar dia dalam sidang Pengujian Formil dan Materil Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (17/6). 

Airlangga mengakui, transformasi ekonomi di Indonesia belum berjalan optimal untuk 
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas kesejahteraan pekerja menghadapi 
berbagai tantangan yang tak mudah. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, jumlah angkatan 
kerja Indonesia mencapai 133,56 juta. Angka ini terdiri dari 89,96 juta orang pekerja penuh, 
28,41 juta kerja paruh waktu, 8,14 juta orang setengah menganggur, dan 7,05 juta orang 
pengangguran. 

"Dengan demikian terdapat 43,5 juta orang yang tidak bekerja penuh atau 32,6% dari angkatan 
kerja. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta 
orang atau 55,72% dari total penduduk yang bekerja,"tuturnya. 

Tak hanya itu, sisi produktivitas tenaga kerja Indonesia juga tercatat masih rendah. Ini tercermin 
dari sisi jenjang pendidikan. Airlangga menyebut berdasarkan data BPS per November 2019, 
penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 64,06% dan hanya 
26,69% tamat SMA atau sederajat, serta 9,26% perguruan tinggi."Hal ini perlu upaya khusus 
untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung kondisi tersebut,"ujarnya 

Selain itu, sektor UMKM yang memiliki kontribusi 61,07% terhadap PDB mampu menyerap 
tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja. Menurutnya, ini belum dapat berkembang 
dengan baik. Pasalnya, sebanyak 98,68% dari usaha mikro merupakan usaha informal dengan 
produktivitas yang sangat rendah, (try) 
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Judul Bank Dunia Sarankan Empat Kebijakan Pemulihan Ekonomi 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Pemulihan Ekonomi Nasional 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis Arnoldus Kristianus 

Tanggal 2021-06-18 04:30:00 

Ukuran 241x254mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 111.342.000 

News Value Rp 334.026.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Satu Kahkonen (Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste) 
Tentu saja situasi ini bisa lebih buruk, namun respons kebijakan pemerintah bisa menghindari 
out-come ekonomi dan outcome sosial yang lebih buruk 

neutral - Satu Kahkonen (Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste) 
Dengan adanya varian baru kita harus mampu menekan transmisinya 

neutral - Satu Kahkonen (Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste) 
Beberapa program untuk memberikan dukungan, seperti subsidi suku bunga, bisa digunakan 
untuk mendorong kredit 

negative - Satu Kahkonen (Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste) 
Strategi fiskal jangka menengah akan memberi ruang fiskal dan meningkatkan rasa percaya dari 
investor. Pendapatan dari pajak sebagai bagian dari rencana ini tidak dapat dinafikan 

positive - Satu Kahkonen (Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste) 
Namun di masa krisis ini, pemerintah dinilai punya peluang untuk reformasi dan menjadi lebih 
baik 

positive - Habib Rab (Lead Economist Bank Dunia) Kami melihat proyeksi ekonomi atau 
pertumbuhan yaitu 4,4% di 2021, proyeksi pertumbuhan 5% di 2022 

positive - Habib Rab (Lead Economist Bank Dunia) Namun, di sisi lain ekspektasi mengenai role 
out vaksinasi dan juga finansial eksternal yang dijaga dengan lebih ketat ini semua harus 
berbarengan atau harus bersifat paralel 

neutral - Habib Rab (Lead Economist Bank Dunia) Peningkatan pertumbuhan produktivitas akan 
meminta keterampilan yang lebih tinggi 

positive - Habib Rab (Lead Economist Bank Dunia) Angkatan kerja yang memang mampu untuk 
memiliki keterampilan, yang sesuai dan relevan dengan industri 
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Ringkasan 

Bank Dunia menyarankan empat kebijakan agar perekonomian Indonesia bisa pulih 
pascapandemi pandemi Covid-19. Meski tingkat resesi Indonesia lebih kecil dari resesi dunia, 
namun jutaan orang telah kehilangan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan dengan 
pendapatan lebih kecil, sehingga sekitar tiga juta orang jatuh dalam lingkaran kemiskinan. Ia 
mengatakan, perkiraan pertumbuhan ekonomi ini kembali ke faktor eksternal dan internal dari 
perekonomian Indonesia. Faktor dalam negeri yang mempengaruhi yaitu penciptaan lapangan 
kerja. Berikutya, paket kebijakan stimulus, hingga harga komoditas. Penciptaan lapangan kerja 
sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar pekerjaan atau lapangan kerja 
yang tercipta sebelumnya itu lebih kepada pekerjaan dengan kelas menengah. 

 

BANK DUNIA SARANKAN EMPAT KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI 

Oleh Arnoldus Kristianus 

Bank Dunia menyarankan empat kebijakan agar perekonomian Indonesia bisa pulih 
pascapandemi pandemi Covid-19. Meski tingkat resesi Indonesia lebih kecil dari resesi dunia, 
namun jutaan orang telah kehilangan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan dengan 
pendapatan lebih kecil, sehingga sekitar tiga juta orang jatuh dalam lingkaran kemiskinan. 

"Tentu saja situasi ini bisa lebih buruk, namun respons kebijakan pemerintah bisa menghindari 
out-come ekonomi dan outcome sosial yang lebih buruk," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia 
untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen dalam peluncuran laporan Indonesia Economic 
Prospects pada Kamis (17/6). 

Kahkonen menyebutkan, kondisi pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak ke sektor kesehatan, 
namun juga menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. Seluruh negara saat ini berupaya untuk 
mengakhiri resesi secepat mungkin dan membangun ekonomi pascapandemi yang lebih kuat, 
memiliki ketahanan tinggi, dan lebih berkesinambungan. 

Menurut Kahkonen, empat rekomendasi pemulihan ekonomi itu meliputi pertama, memutus 
mata rantai penyebaran virus, sebab ini menjadi prasyarat penyelesaian permasalahan baik di 
sektor kesehatan maupun perekonomian. Memberikan vaksinasi dan upaya kesehatan pun 
menjadi utama untuk mengendalikan pandemi dan membangun rasa percaya dari pelaku 
ekonomi. 

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus melakukan akselerasi vaksinasi. Pada saat yang 
sama, testing dan tracing terus dilakukan serta upaya untuk restriksi mobilisasi. "Dengan adanya 
varian baru kita harus mampu menekan transmisinya," ucap Kahkonen. 

Kedua, menjaga kebijakan moneter serta menstimulasi kredit untuk terus bertumbuh. Hal ini 
dilakukan dengan cara mengelola sektor keuangan serta beberapa kerentanan perbankan. 
"Beberapa program untuk memberikan dukungan, seperti subsidi suku bunga, bisa digunakan 
untuk mendorong kredit," ucap dia. 

Ketiga, memberikan dukungan fiskal jangka pendek, namun tetap menjaga kesinambungan fiskal 
di jangka menengah. Pemerintah juga harus memberikan dukungan terhadap rumah tangga 
miskin dan usaha kecil menengah (UKM) sehingga pemulihan bisa berjalan dengan baik. 

"Strategi fiskal jangka menengah akan memberi ruang fiskal dan meningkatkan rasa percaya 
dari investor. Pendapatan dari pajak sebagai bagian dari rencana ini tidak dapat dinafikan," kata 
Kahkonen. 
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Keempat, meningkatkan penciptaan lapangan kerja produktif baik bagi perempuan dan laki-laki. 
Pandemi memberikan tantangan lapangan pekerjaan bagi Indonesia. "Namun di masa krisis ini, 
pemerintah dinilai punya peluang untuk reformasi dan menjadi lebih baik," ucap dia. 

Target 2021 

Pada kesempatan yang sama, Lead Economist Bank Dunia Habib Rab memperkirakan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mencapai 4,4% sedangkan pada 2022 mencapai 5%. 
Sedangkan pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2021 di kisaran 4,5% sampai 
5,3%. 

Outlook Bank Dunia ini dilihat berdasarkan kondisi finansial yang dapat menopang arus modal 
masuk, sehingga bisa mendukung reformasi yang dilakukan di dalam negeri, misalnya 
penciptaan lapangan kerja. "Kami melihat proyeksi ekonomi atau pertumbuhan yaitu 4,4% di 
2021, proyeksi pertumbuhan 5% di 2022," ucap Rab. 

Ia mengatakan, perkiraan pertumbuhan ekonomi ini kembali ke faktor eksternal dan internal dari 
perekonomian Indonesia. Faktor dalam negeri yang mempengaruhi yaitu penciptaan lapangan 
kerja. Berikutya, paket kebijakan stimulus, hingga harga komoditas. 

"Namun, di sisi lain ekspektasi mengenai role out vaksinasi dan juga finansial eksternal yang 
dijaga dengan lebih ketat ini semua harus berbarengan atau harus bersifat paralel," ucap dia. 

Penciptaan lapangan kerja sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar 
pekerjaan atau lapangan kerja yang tercipta sebelumnya itu lebih kepada pekerjaan dengan 
kelas menengah. 

Padahal, lanjut dia, pekerjaan-pekerjaan yang perlu ditawarkan adalah pekerjaan yang bisa 
meningkatkan produktivitas sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan. 
"Peningkatan pertumbuhan produktivitas akan meminta keterampilan yang lebih tinggi," tutur 
dia. 

Salah satu tantangannya adalah bagaimana meningkatkan keterampilan pekerja melalui 
penguatan sistem pendidikan dan kemudian hasilkan tenaga kerja kompeten. "Angkatan kerja 
yang memang mampu untuk memiliki keterampilan, yang sesuai dan relevan dengan industri," 
ujar dia. 
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Judul Anies Wajibkan Kantor di Zona Merah Terapkan WFH 75% 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend PPKM Skala Mikro 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis b1 

Tanggal 2021-06-18 04:23:00 

Ukuran 245x335mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 132.055.000 

News Value Rp 396.165.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Pembatasan kegiatan pada tempat kerja atau 
perkantoran di zona merah WFH sebesar 75% dan WFO 25% dengan penerapan protokol 
kesehatan secara ketat 

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Yang sedang kita hadapi ini adalah urusan 
melibatkan seluruh rakyat, bukan hanya urusan yang melibatkan jajaran pemerintahan. Dengan 
demikian, ketika kita berbicara tentang pengelolaan, pengendalian kasus Covid-19, maka yang 
harus taat, yang harus menjalankan adalah seluruh rakyat, bukan hanya aparatur sipU 
pemerintah, TNI, polisi 

positive - Widyastuti (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) Dengan kondisi saat ini dan hasil 
rapat bersama dengan satgas, kita putuskan untuk sementara tidak dilanjutkan tatap muka 
(pembelajaran tatap muka atau PTM) 

positive - Widyastuti (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta) Kita lakukan peningkatan tahap 2, 
kita buka 143 sekolah sama prokes ketat, guru divaksin, kemudian masuknya seminggu dua kali 

neutral - Dwi Oktavia (Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan 
Provinsi DKI Jakarta) Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 
17 Juni 2021, dilakukan tes PCR sebanyak 23.913 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 
16.499 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru, dengan hasil 4.144 positif dan 
12.355 negatif 

negative - Dwi Oktavia (Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan 
Provinsi DKI Jakarta) Jika kita kilas balik, kasus hari ini mendekati angka tertinggi yang pernah 
terjadi pada 7 Februari 2021, yang mana mencapai 4.213 kasus dalam sehari 
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Ringkasan 

Gubernur DKI Anies Baswedan mewajibkan perkantoran di Jakarta, baik milik swasta ataupun 
pemerintah, yang berada di zona merah untuk menerapkan kerja dari rumah (work from home 
atau WFH) bagi 75% dari total pegawai. Perkantoran pemerintah dan swasta di zona oranye dan 
kuning juga wajib menerapkan WFH. Namun, ketentuan WFH di dua zona itu lebih rendah, yaitu 
50% dari total pegawai. 

 

ANIES WAJIBKAN KANTOR DI ZONA MERAH TERAPKAN WFH 75% 

Oleh Imam Suhartadi__________________________________ 

Gubernur DKI Anies Baswedan mewajibkan perkantoran di Jakarta, baik milik swasta ataupun 
pemerintah, yang berada di zona merah untuk menerapkan kerja dari rumah (work from home 
atau WFH) bagi 75% dari total pegawai. Perkantoran pemerintah dan swasta di zona oranye dan 
kuning juga wajib menerapkan WFH. Namun, ketentuan WFH di dua zona itu lebih rendah, yaitu 
50% dari total pegawai. 

Pengaturan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 759Tahun 2021 tentang 
Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) 
yang ditandatangani Anies pada 14 Juni 2021 lalu. 

"Pembatasan kegiatan pada tempat kerja atau perkantoran di zona merah WFH sebesar 75% 
dan WFO 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat," tulis Anies dalam lampiran 
Kepgub tersebut. Anies mengingatkan kantor yang dibuka wajib menerapkan protokol kesehatan 
secara ketat. 

Perkantoran ini mencakup kantor swasta, kantor instansi pemerintah, dan kantor BUMD serta 
BUMN. Ketentuan kapasitas operasional perkantoran sesuai dengan zona berlaku hingga 28 Juni 
mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan seluruh rakyat terutama di 
Jakarta bahwa pengendalian Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah semata. Namun, kata 
Anies, kasus Covid-19 adalah urusan yang melibatkan seluruh rakyat. 

Oleh karena itu, semua pihak perlu kerja bersama dalam mengendalikan kasus Covid-19 di 
Jakarta yang terus melonjak. 

"Yang sedang kita hadapi ini adalah urusan melibatkan seluruh rakyat, bukan hanya urusan yang 
melibatkan jajaran pemerintahan. Dengan demikian, ketika kita berbicara tentang pengelolaan, 
pengendalian kasus Covid-19, maka yang harus taat, yang harus menjalankan adalah seluruh 
rakyat, bukan hanya aparatur sipU pemerintah, TNI, polisi," ujar Anies dalam acara webinar BPK, 
Kamis (17/6). 

Menurut Anies, ketika WHO mendeklarasikan bahwa Co-vid-19 merupakan sebuah pan-demi 
pada 11 Maret 2020 lalu, maka pada saat itu Covid-19 menjadi urusan seluruh rakyat yang 
berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, kata Anies, perlu ada arah dan langkah 
bersama antara pemerintah dan rakyat untuk menangani pandemi Covid-19 ini. 

Dalam situasi pandemi seperti ini, kata Anies, peran pemerintah adalah membangun 
kepercayaan dari masyarakat sehingga apa yang diminta oleh pemerintah untuk mencegah 
Covid-19, bisa dijalankan oleh masyarakat. Menurut dia, kepercayaan ini memiliki tiga unsur, 
yakni integritas, kompetensi dan kedekatan. 
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Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro hingga 28 Juni 2021 di tengah lonjakan kasus Covid-
19 yang mengkhawatirkan. Dalam 6 hari terakhir, penambahan kasus Covid-19 harian selalu di 
atas angka 2.000 kasus, bahkan sempat menembus angka 2.769 pada 13 Juni yang lalu. 
Lonjakan kasus Covid-19 tersebut berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur atau bed 
occupancy ratio (BOR) untuk kamar isolasi dan ICU di 106 rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di 
Jakarta. 

Berdasarkan data 15 Juni, BOR tempat isolasi berada di angka 78%. Kapasitas tempat tidur 
isolasi sebanyak 7.861 bed dan sudah terpakai oleh pasien Covid-19 sebanyak 6.117 bed. Begitu 
dengan BOR ICU yang berada di angka 73% di mana tersedia sebanyak 1.127 tempat tidur ICU 
dan terpakai 824. 

Hentikan Uji Coba PTM 

Pemprov DKI Jakarta memutuskan menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di 
tengah lonjakan kasus Co-vid-19 yang semakin melonjak di Ibu Kota. Hari ini, Dinas Kesehatan 
DKI Jakarta mencatat sebanyak 4.144 kasus positif Covid-19 baru. 

"Dengan kondisi saat ini dan hasil rapat bersama dengan satgas, kita putuskan untuk sementara 
tidak dilanjutkan tatap muka (pembelajaran tatap muka atau PTM)," ujar Kepala Dinas Kesehatan 
DKI Jakarta Widyastuti dalam acara BNPB, Kamis (17/6). 

Widyastuti mengatakan, pada bulan April 2021 lalu, Pemprov DKI telah membuka uji coba 
pembelajaran tatap muka di 85 sekolah selama kurang lebih tiga minggu. Pemprov mengambil 
keputusan demikian karena saat itu kasus aktif Covid-19 di Jakarta menurun. 

Berdasarkan evaluasi piloting pembelajaran tatap muka di sekolah yang berhasil pada April 
tersebut, kata Widyastuti, Pemprov DKI memutuskan menambah sekolah yang ikut PTM pada 9 
Juni hingga 29 Juni mendatang sebanyak 143 sekolah. Dengan demikian, totalnya 226 sekolah 
yang ikut pembelajaran tatap muka. 

"Kita lakukan peningkatan tahap 2, kita buka 143 sekolah sama prokes ketat, guru divaksin, 
kemudian masuknya seminggu dua kali," tutur Widyastuti. 

Namun, akhirnya pembelajaran tatap muka tersebut dihentikan karena jumlah kasus Co-vid-19 
di Jakarta yang terus meningkat secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir. 

Diketahui, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah kasus positif Covid-19 harian 
mengalami lonjakan yang sangat drastis hari ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan Dinas 
Kesehatan, ditemukan 4.144 kasus positif Covid-19 per hari Kamis (17 /6). 

"Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 17 Juni 2021, 
dilakukan tes PCR sebanyak 23.913 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 16.499 orang 
dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru, dengan hasil 4.144 positif dan 12.355 negatif," 
ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI 
Jakarta, Dwi Oktavia dalam keterangannya, Kamis (17/6). 

Menurut Dwi, angka ini menunjukkan kasus positif harian mengalami kenaikan yang drastis 
karena selama ini, angka kasus positif berada pada kisaran 1.000 hingga 2.000 kasus dalam 
sehari. Bahkan, kata Dwi, angka ini mendekati angka tertinggi kasus positif harian yang pernah 
teijadi di Jakarta. 

"Jika kita kilas balik, kasus hari ini mendekati angka tertinggi yang pernah terjadi pada 7 Februari 
2021, yang mana mencapai 4.213 kasus dalam sehari," ungkap dia. (bl 
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Judul Mitigasi Krisis Ketenagakerjaan 

Nama Media Kompas 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis hen 

Tanggal 2021-06-18 04:23:00 

Ukuran 228x203mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 196.080.000 

News Value Rp 980.400.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Habib Rab (Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste) Dalam 
penciptaan lapangan kerja, Indonesia harus mulai memikirkan penyediaan pekerjaan dengan 
penghasilan yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah. Hal itu perlu dalam 
rangka menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi dan meningkatkan 
produktivitas ekonomi 

positive - Perry Warjiyo (Gubernur Bank Indonesia) Keputusan ini konsisten dengan prakiraan 
inflasi yang tetap rendah dan stabilitas kurs rupiah yang terjaga serta upaya untuk memperkuat 
pemulihan ekonomi 

 

Ringkasan 

Bank Dunia merekomendasikan Indonesia agar memitigasi dan mengatasi krisis ketenagakerjaan 
yang berpotensi menambah pengangguran dan penduduk miskin karena ketidakpastian ekonomi 
akibat pandemi Covid-19 masih berlanjut. Program bantuan sosial perlu dilanjutkan dan lapangan 
kerja, terutama bagi kelas menengah, perlu dicipta-kan. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia 
dan Timor Leste Satu Kahkonen, Kamis (17/6/2021), mengatakan, dunia, termasuk Indonesia, 
tengah mengalami resesi akibat pandemi Covid-19. Pada 2020, perekonomian Indonesia 
mengalami kontraksi 2,1 persen. Krisis ini menyebabkan jutaan orang di Indonesia kehilangan 
pekerjaan dan jatuh ke dalam kemiskinan. 

 

MITIGASI KRISIS KETENAGAKERJAAN 

Banyak perusahaan yang terimbas pandemi membutuhkan kredit modal usaha dan investasi. Hal 
ini membutuhkan peran perbankan. 

JAKARTA, KOMPAS - Bank Dunia merekomendasikan Indonesia agar memitigasi dan mengatasi 
krisis ketenagakerjaan yang berpotensi menambah pengangguran dan penduduk miskin karena 
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ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih berlanjut. Program bantuan sosial perlu 
dilanjutkan dan lapangan kerja, terutama bagi kelas menengah, perlu dicipta-kan. 

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, Kamis (17/6/2021), 
mengatakan, dunia, termasuk Indonesia, tengah mengalami resesi akibat pandemi Covid-19. 
Pada 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi 2,1 persen. Krisis ini menyebabkan 
jutaan orang di Indonesia kehilangan pekerjaan dan jatuh ke dalam kemiskinan. 

"Namun, dengan kebijakan yang digulirkan pemerintah, Indonesia dapat menekan jumlah orang 
yang jatuh ke dalam kemiskinan. Salah satunya adalah melalui kebijakan bantuan sosial," kata 
Kahkonen dalam peluncuran laporan Bank Dunia tentang "Prospek Ekonomi Indonesia 
Mempercepat Pemulihan" edisi Juni 2021 yang digelar secara virtual. 

Bank Dunia mencatat, sepanjang Februari 2020 hingga Februari 2021, sekitar 1,8 juta orang 
Indonesia menjadi penganggur, 3,2 juta orang kehilangan pekerjaan, dan lebih kurang 300.000 
calon pekerja muda memasuki pasar tenaga kerja. Sementara 2,8 juta orang telah jatuh ke 
dalam kemiskinan per September 2020. 

Oleh karena itu, Bank Dunia merekomendasikan agar jaring pengaman sosial terus dilanjutkan 
untuk menekan laju pertambahan pengangguran dan kemiskinan. Bank Dunia yakin, jika paket 
bantuan sosial yang digulirkan pada tahun lalu dipertahankan tahun ini, akan berpotensi menjaga 
4,7 juta orang Indonesia agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan. 

Menurut Kahkonen, langkah-langkah itu harus sejalan dengan upaya pemulihan yang paling 
utama, yaitu percepatan vaksinasi dan pengendalian kasus Covid-19. Hal itu perlu dibarengi 
dengan dukungan moneter dan fiskal yang kuat baik untuk memulihkan ekonomi. 

Di bidang fiskal, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan pajak dan ruang fiskal untuk belanja 
prioritas. Adapun di bidang moneter, Indonesia perlu menjaga kebijakan moneter yang 
akomodatif serta mendorong pertumbuhan kredit untuk mendukung sektor riil sembari 
memantau kerentanan eksternal dan keuangan. 

Bank Dunia memperkirakan, perekonomian Indonesia tumbuh 4,4 persen pada 2021. Pada 2022, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat menjadi 5 persen dengan asumsi 
ketidakpastian ekonomi global mulai berkurang dan vaksinasi telah mencakup jumlah penduduk 
yang cukup besar pada triwulan IV-2021. 

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab menambahkan, asumsi 
pertumbuhan ekonomi tersebut juga memperhitungkan arus modal dan investasi yang masuk ke 
Indonesia. Investasi asing secara langsung ini dapat turut berkontribusi terhadap penciptaan 
lapangan kerja. 

Selain itu, banyak perusahaan yang terimbas pandemi juga membutuhkan kredit modal usaha 
dan investasi. Hal ini membutuhkan peran perbankan yang likuiditasnya masih berkecukupan 
untuk mendorong pertumbuhan kredit agar sektor riil bergerak lebih cepat. 

"Dalam penciptaan lapangan kerja, Indonesia harus mulai memikirkan penyediaan pekerjaan 
dengan penghasilan yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah. Hal itu perlu 
dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi dan meningkatkan 
produktivitas ekonomi," ujar Rab. 

  



 

49 

 

Bunga tetap 

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse 
Repo Rate pada level 3,5 persen. 

"Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas kurs rupiah 
yang terjaga serta upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi," kata Gubernur Bank 
Indonesia Perry Warjiyo, kemarin. (HEN/BKY) 
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Judul Tak Bisa Kembali ke Luar Negeri, 40 Ribu PMI di Jatim Jadi 
Pengangguran Baru 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Pemulangan PMI 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-bisa-kembali-ke-luar-negeri-
40-ribu-pmi-di-jatim-jadi-pengangguran-baru.html 

Jurnalis Erwin Yohanes 

Tanggal 2021-06-18 04:03:00 

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 - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Jawa Timur (Jatim)) Kalau 40 ribu-an ya ada (terhitung sejak 2020) 

positive - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Jawa Timur (Jatim)) Semua PMI yang pulang ini enggak bisa kembali (ke luar negeri) 

negative - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Jawa Timur (Jatim)) Kabupaten/kota juga harus mengerti, ini bisa meningkatkan angka 
pengangguran dan menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat pengangguran 
terbuka pasti naik 

positive - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Jawa Timur (Jatim)) Tapi cakupannya tidak bisa banyak, paling kalau pelatihan satu angkatan 
40 (PMI), 10 kali ketemunya 400 orang. Jadi kalau itu cuma satu persen dari 40 ribu itu (PMI) 

 

Ringkasan 

Jumlah pengangguran baru di Jawa Timur meningkat. Hal ini seiring dengan kepulangan para 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jumlah hingga 40 ribu lebih. Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur (Jatim), Himawan Estu Bagijo mengatakan, jika 
dihitung sejak awal pandemi sekitar tahun 2020, maka PMI yang telah kembali pulang ke Jatim 
ada sekitar 40 ribuan. 

 

TAK BISA KEMBALI KE LUAR NEGERI, 40 RIBU PMI DI JATIM JADI PENGANGGURAN 
BARU 

-  Jumlah pengangguran baru di Jawa Timur meningkat. Hal ini seiring dengan kepulangan para 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jumlah hingga 40 ribu lebih. 
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Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur (Jatim), Himawan Estu 
Bagijo mengatakan, jika dihitung sejak awal pandemi sekitar tahun 2020, maka PMI yang telah 
kembali pulang ke Jatim ada sekitar 40 ribuan. 

"Kalau 40 ribu-an ya ada (terhitung sejak 2020)," katanya, Kamis (17/6). 

Ia menambahkan, sejak pandemi Covid-19 ini, para PMI tersebut banyak yang tidak bisa kembali 
ke negara tempat mereka bekerja sebelumnya. Sehingga hingga kini, para pekerja tersebut tidak 
lagi memiliki pekerjaan. 

"Semua PMI yang pulang ini enggak bisa kembali (ke luar negeri)," tambahnya. 

Ia menyebut, kondisi ini diakuinya dapat menjadi potensi peningkatan pengangguran dan 
menurunkan angka partisipasi angkatan kerja di Jatim. Untuk itu, dirinya pun berharap agar 
pemerintah daerah setempat juga dapat mengerti dengan situasi tersebut. 

"Kabupaten/kota juga harus mengerti, ini bisa meningkatkan angka pengangguran dan 
menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka pasti naik," 
ungkapnya. 

Salah satu cara yang dilakukan Disnakretrans Jatim adalah mencatat PMI yang pulang. Kemudian 
mengecek alamat rumahnya untuk memastikan benar-benar di rumah. Jika bisa ditemui, maka 
akan ditawari untuk ikut pelatihan. 

"Tapi cakupannya tidak bisa banyak, paling kalau pelatihan satu angkatan 40 (PMI), 10 kali 
ketemunya 400 orang. Jadi kalau itu cuma satu persen dari 40 ribu itu (PMI)," ungkapnya. 

Dirinya berharap pola ini bisa diikuti kabupaten/kota supaya jumlah PMI yang terserap pelatihan 
bisa lebih banyak. 

Pelatihan ini dibuat untuk menambah kemampuan mantan PMI supaya bisa bekerja di Indonesia 
saja. Bahkan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dengan membuka usaha mandiri. 

Sementara itu, berdasarkan data Disnakertrans Jatim, jumlah PMI yang pulang ke 27 April-7 Juni 
2021 telah mencapai 10.907 orang. Tiga terbanyak ialah di Kabupaten Sampang 1.910 PMI, 
Pamekasan 1.004 PMI dan Bangkalan 982 PMI. [bal]. 
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Judul MK Diminta Tolak Uji Formil 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis Jaffry Prabu Prakoso 

Tanggal 2021-06-18 04:02:00 

Ukuran 143x146mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 71.500.000 

News Value Rp 214.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Menyatakan 
UU Nomor U Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) 
Sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Pasal 28 Pasal 28c Ayat 2 Pasal 28d Ayat 
1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Sehingga 
hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi dihilangkan dibatasi dipersulit 
maupun dirugikan 

 

Ringkasan 

Pemerintah membantah penyusunan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, juga meminta Mahkamah 
Konstitusi untuk menolak uji formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Hal itu disampaikan oleh 
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai kuasa Presiden Joko Widodo dalam Sidang 
Pengujian Formil UU Citra Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Kamis (17/6). Sebelumnya 
MK telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU Cipta Kerja pada Rabu 
(21/4). Dalam sidang tersebut pemohon yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 
menilai UU Cipta Kerja dibuat tidak sesuai dengan prosedur pembentukan perundang-undangan. 

 

MK DIMINTA TOLAK UJI FORMIL 

Pemerintah membantah penyusunan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, juga meminta Mahkamah 
Konstitusi untuk menolak uji formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945. 



 

53 

 

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai kuasa Presiden Joko 
Widodo dalam Sidang Pengujian Formil UU Citra Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, 
Kamis (17/6). 

"Menyatakan UU Nomor U Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Airlangga. 

Pemerintah juga meminta agar MK menerima keterangan presiden secara keseluruhan, 
menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, serta menolak 
permohonan pengujian formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. 

Menko Airlangga menyebutkan penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh 
pekerjaan dan penghidupan yang layak berserikat dan berkumpul. 

"Sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Pasal 28 Pasal 28c Ayat 2 Pasal 28d 
Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," ujar Menko Airlangga. 

Airlangga menyatakan para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan 
aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja karena UU 
tersebut justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang 
makin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan 
kesejahteraan pekerja. 

"Sehingga hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi dihilangkan dibatasi 
dipersulit maupun dirugikan," kata Airlangga dilansir Antam. 

Oleh karena itu pemerintah menekankan pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur 
dan tahapan sesuai dengan ketentuan hak-hak partisipasi publik. 

Sebelumnya MK telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU Cipta Kerja 
pada Rabu (21/4). Dalam sidang tersebut pemohon yakni Federasi Serikat Pekerja Metal 
Indonesia (FSPMI) menilai UU Cipta Kerja dibuat tidak sesuai dengan prosedur pembentukan 
perundang-undangan. (jaffry Prabu Prakoso/Akhirul Anwar) 
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Judul 9.568 Orang Ikut Vaksin di Batam 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis K41 

Tanggal 2021-06-18 04:01:00 

Ukuran 81x84mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 17.820.000 

News Value Rp 53.460.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Muhammad Rudi (Wali Kota Batam) Dari total yang divaksin hari ini, ada juga yang 
dosis kedua 

positive - Muhammad Rudi (Wali Kota Batam) Bikin warga nyaman, tenang. 

 

Ringkasan 

Sebanyak 9.568 warga antusias mengikuti vaksinasi Covid-19 di Kota Batam. Wali Kota Batam 
Muhammad Rudi mengatakan vaksinasi di sembilan lokasi itu diikuti pelayan publik, guru, buruh, 
dan masyarakat. 

 

9.568 ORANG IKUT VAKSIN DI BATAM 

Sebanyak 9.568 warga antusias mengikuti vaksinasi Covid-19 di Kota Batam. Wali Kota Batam 
Muhammad Rudi mengatakan vaksinasi di sembilan lokasi itu diikuti pelayan publik, guru, buruh, 
dan masyarakat. 

"Dari total yang divaksin hari ini, ada juga yang dosis kedua," ujarnya, Kamis (17/6). 

Dia mengapresiasi antusiasme warga yang ingin divaksin. Namun, Rudi berpesan dalam 
mengikuti vaksinasi harus tetap tertib agar tidak terjadi kerumunan. Dia juga meminta petugas 
memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat yang divaksin tidak resah. "Bikin warga nyaman, 
tenang." (k4v 
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Judul Pub di Maumere Pekerjakan 17 Anak di Bawah Umur, 2 di Antaranya 
Sedang Hamil 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Pekerja Anak 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/regional/read/4583970/pub-di-maumere-
pekerjakan-17-anak-di-bawah-umur-2-di-antaranya-sedang-hamil 

Jurnalis Dionisius Wilibardus 

Tanggal 2021-06-18 04:00:00 

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 

neutral - Iptu Fernando (Panit Subdit 4 Ditreskrimum) Kini, ke-17 anak tersebut dititipkan di 
Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Truk-F, guna proses pemulangan ke wilayah asal 
mereka masing-masing 

negative - Iptu Fernando (Panit Subdit 4 Ditreskrimum) Apabila terbukti sengaja mempekerjakan 
anak, akan ditindak dengan pasal eksplotasi anak di bawah umur 

positive - Suster Eustakia (Koordinator Tim Relawan Untuk Kemanusian Flores (Truk-F),) Kami 
akan mendampingi, dan melakukan konseling, serta memberikan rasa nyaman kepada mereka 

negative - Suster Eustakia (Koordinator Tim Relawan Untuk Kemanusian Flores) Kejadian seperti 
ini tidak boleh terulang lagi, sebab yang dipekerjakan adalah anak dibawah umur, ini sangat 
melanggar hukum 

neutral - Maria Bernadina (Koordinator P2TP2A Kabupaten Sikka) Mereka rata-rata yang paling 
muda dari ke-17 anak tersebut yakni 14 tahun dan yang paling tua yakni 18 tahun 

positive - Maria Bernadina (Koordinator P2TP2A Kabupaten Sikka) Perlu adanya kerjasama yang 
lebih optimal lagi, terutama dalam pencegahan dan pengawasan terhadap pengelolah tempat 
hiburan malam di wilayah kabupatrn Sikka. Upaya pencegahan bisa kita lakukan dengan edukasi 
terhadap masyarakat dan tempat hiburan malam termasuk penertiban ijin tempat usaha tidak 
mempekerjakan anak dibawah umur 

 

Ringkasan 

Sikka  Aparat Ditres Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Satres Polres  Sikka  , mengamankan 
17 anak di bawah umur yang kedapatan bekerja di  tempat hiburan malam. Hal itu terbongkar 
saat polisi menggelar razia di salah satu tempat hiburan malam di Kota  Maumere  , Sikka, NTT, 
Senin (14/6/2021). Para pekerja tempat hiburan malam yang diamankan, pada umumnya 
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berusia antara 14 sampai 17 tahun. Bahkan saat diamankan, dua orang sedang dalam kondisi 
hamil. 

 

PUB DI MAUMERE PEKERJAKAN 17 ANAK DI BAWAH UMUR, 2 DI ANTARANYA 
SEDANG HAMIL 

Sikka  Aparat Ditres Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Satres Polres  Sikka  , mengamankan 
17 anak di bawah umur yang kedapatan bekerja di  tempat hiburan malam  . Hal itu terbongkar 
saat polisi menggelar razia di salah satu tempat hiburan malam di Kota  Maumere  , Sikka, NTT, 
Senin (14/6/2021). 

Para pekerja tempat hiburan malam yang diamankan, pada umumnya berusia antara 14 sampai 
17 tahun. Bahkan saat diamankan, dua orang sedang dalam kondisi hamil. 

Ada empat lokasi Pub yang mempekerjakan anak di bawah umur, berhasil diamankan yakni, 5 
orang dari pub Sasari, 8 orang dari pub Bintang, 3 orang dari pub 999 dan 1 orang dari pub 
Libra. Mereka berasal dari Karawang, Cianjur, dan Jakarta. 

Kapolda NTT melalui Panit Subdit 4 Ditreskrimum Iptu Fernando kepada awak media, Selasa 
(15/6/2021) malam mengatakan, operasi ini dilakukan menyusul adanya laporan warga. 

"Kini, ke-17 anak tersebut dititipkan di Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Truk-F, guna 
proses pemulangan ke wilayah asal mereka masing-masing," ungkapnya. 

Pihaknya juga akan memanggil para pemilik tempat hiburan malam, guna meminta keterangan. 

"Apabila terbukti sengaja mempekerjakan anak, akan ditindak dengan pasal eksplotasi anak di 
bawah umur," tegasnya. 

Sementara Koordinator Tim Relawan Untuk Kemanusian Flores (Truk-F), Suster Eustakia, SSpS 
mengatakan bahwa pihaknya menerima titipan korban eksploitasi anak di bawah umur tersebut. 

"Kami akan mendampingi, dan melakukan konseling, serta memberikan rasa nyaman kepada 
mereka," ungkapnya. 

Ia berharap untuk pemilik pub di Sikka tidak melakukan perekrutan anak di bawah umur untuk 
dipekerjakan di sejumlah pub di wilayah Maumere ini. 

"Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi, sebab yang dipekerjakan adalah anak dibawah 
umur, ini sangat melanggar hukum," tegasnya. 

Koordinator P2TP2A Kabupaten Sikka, dr. Maria Bernadina Sada Nenu, MPH, Rabu, (16/6/2021) 
mengatakan sebanyak 17 korban eksploitasi anak yang dipekerjakan di beberapa pub di wilayah 
Maumere, Kabupaten Sikka, NTT saat ini dititipkan sementara di Truk-F. 

Dikatakannya dari 17 anak yang ditampung di Truk-F, dua orang diantaranya sementara hamil. 
Dari Ke-17 anak tersebut beridentitas Warga Negara Indonesia (WNI). 

"Mereka rata-rata yang paling muda dari ke-17 anak tersebut yakni 14 tahun dan yang paling 
tua yakni 18 tahun," sebutnya  Hal ini sangat prihatin karena, eksploitasi anak dibawah umur 
melanggar Undang-Undang (UU) perlindungan anak. 

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa Kabupaten Sikka sudah mempunyai Perda tahun 2016 
tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. 
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Sehingga perlu adanya peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam wadah gugus tugas Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kabupaten Sikka dalam upaya pencegahan tindak  pidana  
perdagangan perempuan dan anak. 

"Perlu adanya kerjasama yang lebih optimal lagi, terutama dalam pencegahan dan pengawasan 
terhadap pengelolah tempat hiburan malam di wilayah kabupatrn Sikka. Upaya pencegahan bisa 
kita lakukan dengan edukasi terhadap masyarakat dan tempat hiburan malam termasuk 
penertiban ijin tempat usaha tidak mempekerjakan anak dibawah umur," sebutnya. 

Ia berharap untuk pemilik Pub di Sikka untuk tidak melakukan perekrutan anak dibawah umur 
untuk dipekerjakan di pub-pub di wilayah Maumere ini. 
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Judul Awak Bus Prioritas Dapat Vaksin 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis Rahmi Yati 

Tanggal 2021-06-18 04:00:00 

Ukuran 75x83mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 16.500.000 

News Value Rp 49.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Andre Djokosoetono (Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat 
(Organda)) Program vaksin sudah berjalan untuk pekerja transportasi darat sesuai dengan 
urutannya di awal mulai dari angkutan penumpang dan sekarang dimulai juga untuk pekerja 
angkutan barang 

 

Ringkasan 

DPP Organda mendorong para pekerja di sektor transportasi darat ikut program vaksinasi Covid-
19. Ketua DPP Organda Andre Djokosoetono mengatakan proses vaksinasi itu dilakukan sesuai 
dengan urutan dari awak angkutan penumpang dan selanjurnya pekerja truk barang. "Program 
vaksin sudah berjalan untuk pekerja transportasi darat sesuai dengan urutannya di awal mulai 
dari angkutan penumpang dan sekarang dimulai juga untuk pekerja angkutan barang," katanya 
kepada Bisnis, Rabu (16/6). 

 

AWAK BUS PRIORITAS DAPAT VAKSIN 

DPP Organda mendorong para pekerja di sektor transportasi darat ikut program vaksinasi Covid-
19. 

Ketua DPP Organda Andre Djokosoetono mengatakan proses vaksinasi itu dilakukan sesuai 
dengan urutan dari awak angkutan penumpang dan selanjurnya pekerja truk barang. "Program 
vaksin sudah berjalan untuk pekerja transportasi darat sesuai dengan urutannya di awal mulai 
dari angkutan penumpang dan sekarang dimulai juga untuk pekerja angkutan barang," katanya 
kepada Bisnis, Rabu (16/6). 

Dia juga mendorong para pekerja transportasi darat ikut program vaksinasi untuk warga berusia 
18 tahun ke atas. (Rahmi Yati) 
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Judul Berita Foto - GENJOT PRODUKTIVITAS INDUSTRI PENGOLAHAN 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Tenaga Kerja Industri Pengolahan 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis BISNIS 

Tanggal 2021-06-18 03:58:00 

Ukuran 133x148mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 49.875.000 

News Value Rp 249.375.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

BERITA FOTO - GENJOT PRODUKTIVITAS INDUSTRI PENGOLAHAN 

GENJOT PRODUKTIVITAS INDUSTRI PENGOLAHAN 

Pekerja menyelesaikan proses produksi konversi kertas di Pabrik PT Alkindo Naratama Tbk. 
(ALDO), Jawa Barat, Kamis (17/6). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan Rancangan Kerja Pemerintah pada 2022 
menginginkan adanya peningkatan produktivitas di sektor industri pengolahan sehingga bisa 
meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor tersebut hingga 20,9 juta orang pada 2022, dan 
pada 2024 menargetkan untuk bisa mencapai 22,5 juta oran 
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Judul Kemenaker Fokus Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Ini Strateginya 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Sembilan Lompatan Kemnaker 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210618/12/1407029/kemenaker-
fokus-hadapi-tantangan-ketenagakerjaan-ini-strateginya 

Jurnalis Rahmad Fauzan 

Tanggal 2021-06-18 03:05:00 

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 - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sembilan lompatan ini merespons 
berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem digitalisasi 
yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan 

neutral - Bambang Satrio Lelono (Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan 
Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker) Tantangan yang ada saat ini tidak hanya dari sisi 
perubahan karena revolusi industri. Namun juga tantangan yang lahir sebagai dampak pandemi 
yang terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan tengah fokus menjalankan langkah-langkah strategi untuk 
menghadapi perubahan di dunia kerja ke depan. Dalam keterangan resminya, Kamis 
(17/6/2021), Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan Kemenaker menyiapkan 
9 langkah yang terdiri atas transformasi BLK;  link and match  ketenagakerjaan; transformasi 
program perluasan kesempatan kerja; pengembangan talenta muda; perluasan pasar kerja luar 
negeri. 

 

KEMENAKER FOKUS HADAPI TANTANGAN KETENAGAKERJAAN, INI STRATEGINYA 

Kementerian Ketenagakerjaan tengah fokus menjalankan langkah-langkah strategi untuk 
menghadapi perubahan di dunia kerja ke depan. 

Dalam keterangan resminya, Kamis (17/6/2021), Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi 
mengatakan Kemenaker menyiapkan 9 langkah yang terdiri atas transformasi BLK;  link and 
match  ketenagakerjaan; transformasi program perluasan kesempatan kerja; pengembangan 
talenta muda; perluasan pasar kerja luar negeri. 
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Langkah selanjutnya adalah menyiapkan visi baru hubungan industrial; reformasi pengawasan; 
ekosistem digital siap kerja; serta reformasi birokrasi. 

"Sembilan lompatan ini merespons berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan," 
kata Anwar. 

Terkait dengan hal tersebut, lanjutnya, semua unit kerja di lingkungan Kemenaker didorong 
untuk selalu berkolaborasi. Sebab, melalui kolaborasi implementasi sembilan langkah yang 
disiapkan oleh Kemenaker dinilai dapat berjalan dengan optimal. 

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker Bambang Satrio 
Lelono menambahkan saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan terkait dengan agenda, detail 
agenda, hingga level detail aktivitas untuk mengimplementasikan 9 langkah tersebut. 

"Tantangan yang ada saat ini tidak hanya dari sisi perubahan karena revolusi industri. Namun 
juga tantangan yang lahir sebagai dampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali 
di Indonesia," ujarnya. 

Menurutnya, hal tersebut dipastikan membawa pola perubahan yang signifikan terhadap aspek 
ketenagakerjaan. Disrupsi digital dan pandemi Covid-19 menuntut pemerintah untuk cepat 
tanggap dalam menghadapi dinamika yang ada. 
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Narasumber 

negative - Rishian Krisna (Kabid Humas Polda NTT) Mereka diamankan di empat pub yang 
tersebar di kota Maumere. Usia mereka bervariasi antara 14 - 16 tahun. Berasal dari Bandung, 
Cianjur dan Karawang 

negative - Rishian Krisna (Kabid Humas Polda NTT) Kasusnya sementara disidik. Para pelaku, 
pemilik Pub dijaring dengan pasa 88 UU 23 tahun 2002 

negative - Rishian Krisna (Kabid Humas Polda NTT) Saat ini mereka ditampung TRUK F di Biara 
Susteran Maumere. Mereka sudah menyatakan akan pulang kampung halaman di Bandung, 
CIanjur dan Karawang setelah kasus ini tuntas 

 

Ringkasan 

Tim Subdit IV Remaja, Anak dan Wanita ( Renakta) Ditreskrimum Polda NTT merazia tempat 
hiburan malam di Kota Maumere Kabupaten Sikka, NTT. Operasi tersebut berhasil menjaring 17 
pekerja anak dibawah umur, dua diantaranya hamil. Rinciannya 4 dari dari Bandung 12 dari 
CIanjur dan 1 dari Karawang. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna mengatakan, 
ke 17 anak dibawah umur ini diamankan dari empat pub berbeda yakni Pub L, Pub S, Pub B dan 
Pub SH, sejak 14 - 16 Juni 2021. "Mereka diamankan di empat pub yang tersebar di kota 
Maumere. Usia mereka bervariasi antara 14 - 16 tahun. Berasal dari Bandung, Cianjur dan 
Karawang," kata Kombes Rishian Krisna ( 17/6). 

 

RAZIA TEMPAT HIBURAN MALAM, POLDA GARUK 17 PEKERJA ANAK, DITIPKAN DI 
SUSTERAN 

Sikka, -  Tim Subdit IV Remaja, Anak dan Wanita ( Renakta) Ditreskrimum Polda NTT merazia 
tempat hiburan malam di Kota Maumere Kabupaten Sikka, NTT. Operasi tersebut berhasil 



 

66 

 

menjaring 17 pekerja anak dibawah umur, dua diantaranya hamil. Rinciannya 4 dari dari 
Bandung 12 dari CIanjur dan 1 dari Karawang. 

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna mengatakan, ke 17 anak dibawah umur ini 
diamankan dari empat pub berbeda yakni Pub L, Pub S, Pub B dan Pub SH, sejak 14 - 16 Juni 
2021. "Mereka diamankan di empat pub yang tersebar di kota Maumere. Usia mereka bervariasi 
antara 14 - 16 tahun. Berasal dari Bandung, Cianjur dan Karawang," kata Kombes Rishian Krisna 
( 17/6). 

Operasi ini jelas Kombes Krisna dilakukan dalam rangka penyelidikan terhadap tindak pidana 
eksploitasi anak pada tempat hiburan malam, menindaklanjuti laporan dari masyarakat. "Atas 
informasi tersebut anggota kami langsung mendatangi pub-pub tersebut dan berhasil 
mengamankan para pekerja anak dibawa umur itu dari empat tempat hiburan malam," jelas 
Kombes Krisna. 

Kasus tersebut saat ini dalam proses penyidikan dimana pelaku usaha pub dijaring dengan pasal 
88 UU 23 tahun 2002 tentang tentang dugaan pidana exploitasi anak. "Kasusnya sementara 
disidik. Para pelaku, pemilik Pub dijaring dengan pasa 88 UU 23 tahun 2002 ," katanya. 

Ke 17 pekerja anak ini lanjut Kombes Krisna saat ini ditampung oleh Suster Eustochia, SSpS dari 
Tim Relawan Untuk Kemanusiaan-Flores Maumere ( TRUK- F ) Maumere. "Saat ini mereka 
ditampung TRUK F di Biara Susteran Maumere. Mereka sudah menyatakan akan pulang kampung 
halaman di Bandung, CIanjur dan Karawang setelah kasus ini tuntas ," kata Kombes Krisna. 

Reporter: Antonius Un Taolin 
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Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal kembali terpilih sebagai 
anggota Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok 
pekerja. Hal ini diapresiasi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. “Dengan keanggotaan reguler 
Pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di GB ILO, ke depan diharapkan 
koordinasi dengan kolaborasi Pemerintah dan SP/SB dan juga kelompok pengusaha akan 
semakin kuat dan baik untuk bersama-sama mendorong isu-isu ketenagakerjaan yang menjadi 
kepentingan nasional,” kata dia kepada wartawan, Kamis 17 Juni 2021. 

 

PESAN MENAKER KE SAID IQBAL YANG TERPILIH JADI ANGGOTA DEPUTI GB ILO 

Presiden Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal kembali terpilih sebagai 
anggota Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok 
pekerja. Hal ini diapresiasi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

“Dengan keanggotaan reguler Pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di 
GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dengan kolaborasi Pemerintah dan SP/SB dan juga 
kelompok pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk bersama-sama mendorong isu-isu 
ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional,” kata dia kepada wartawan, Kamis 17 Juni 
2021. 

Menaker Ida mengatakan, keanggotaan reguler GB ILO memiliki nilai strategis karena Indonesia 
akan memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. Khususnya 
dalam pembahasan pertemuan GB ILO dan proses pemilihan Direktur Jenderal ILO. 

“Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi 
koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal 
dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan,” ucapnya. 
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Sebagai Anggota Reguler GB ILO, kata dia ada beberapa hal yang penting untuk Indonesia, 
khususnya dalam tata kelola ILO. Antara lain, lanjutnya, peningkatan Peran ILO dalam 
mendukung Negara Anggota dari ekonomi berkembang dalam mempromosikan social justice 
(keadilan sosial) dan decent work, serta pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan, khususnya SDG 8. 

Lebih lanjut Ida mengatakan, Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, 
terlebih mendorong berlakunya Amandemen 1986 dari Konstitusi ILO yang salah satu isinya 
adalah penghapusan negara-negara chief industrial importance dan distribusi geografis sumber 
daya manusia di Kantor ILO, termasuk mengingat masih minimalnya WNI yang bekerja. 

GB-ILO sendiri diketahui merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO 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. 

Dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara 
daring di Jenewa, Swiss tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai Anggota 
Reguler GB ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College, dengan perolehan suara 
210 dari 230 total suara pada pemilihan yang berlangsung 14 Juni 2021. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di pundak bapak dan ibu pengantar kerja 
inilah kami taruhkan. Saya berharap pengantar kerja dapat menjadi ujung tombak penempatan 
kerja, karena memiliki peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari 
sembilan lompatan besar Kemnaker 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, pengantar kerja dapat menjadi 
agent of change (agen perubahan) yang mampu memberi warna baru dalam budaya organisasi 
dimana pun berkarya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan 
melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Hal ini 
penting agar bangsa ini mampu memenangkan kompetisi di pasar global 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya sungguh sangat antusias dengan tema 
kegiatan ini. Karena dalam situasi pandemik Covid-19 kita tetap produktif. Koordinasi yang kuat 
dan berkesinambungan antara pengantar kerja di Kementerian Ketenagakerjaan maupun di 
BP2IP itu sangat diperlukan, karena banyak masalah, banyak persoalan ketenagakerjaan saat ini 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta) Sampai saat ini jumlah petugas antar kerja yang sudah 
diberikan bimbingan teknis pelayanan penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker (Direktorat Bina 
Pengantar Kerja) sebanyak 200 orang 

 

Ringkasan 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pengantar kerja berperan penting 
untuk menurunkan angka 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. 
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MENAKER: PENGANTAR KERJA BERPERAN PENTING TURUNKAN ANGKA 
PENGANGGURAN 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pengantar kerja berperan penting 
untuk menurunkan angka 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. 

"Di pundak bapak dan ibu pengantar kerja inilah kami taruhkan. Saya berharap pengantar kerja 
dapat menjadi ujung tombak penempatan kerja, karena memiliki peran sangat strategis dan 
penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar Kemnaker," ujar Menaker Ida 
Fauziyah saat membuka acara "Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi" di 
Novotel Hotel, Bogor, Jawa Barat, Rabu, (16/6/2021). 

Menaker mengatakan 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 mengatakan saat ini kehadiran secara fisik saat ini berkurang dan 
menjadi tak penting, apalagi di masa pandemi Covid-19. Pilihan penggunaan aplikasi sekarang 
ini sangat dibutuhkan. 

"Oleh karena itu, pengantar kerja dapat menjadi agent of change (agen perubahan) yang mampu 
memberi warna baru dalam budaya organisasi dimana pun berkarya," ujar Ida Fauziyah dalam 
siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (17/6/2021). 

Menaker mengatakan digitalisasi menjadi norma baru dan menjadi sangat penting bagi 
perusahaan modern maupun institusi pemerintah sebagai pemberi layanan publik. 

"Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan 
teknologi informasi secara intensif dan masif. Hal ini penting agar bangsa ini mampu 
memenangkan kompetisi di pasar global," ujarnya. Ida menyebutkan Kementerian Tenaga Kerja 
terus berupaya mengoptimalkan kinerja petugas pengantar kerja yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Hal ini dalam upaya menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat 
pesatnya perkembangan teknologi. 

Masyarakat abad ini, papar Ida, sangat familiar dengan aplikasi smartphone, yang mampu 
menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam menerima informasi pasar kerja 
dan dunia kerja. 

"Saya sungguh sangat antusias dengan tema kegiatan ini. Karena dalam situasi pandemik Covid-
19 kita tetap produktif. Koordinasi yang kuat dan berkesinambungan antara pengantar kerja di 
Kementerian Ketenagakerjaan maupun di BP2IP itu sangat diperlukan, karena banyak masalah, 
banyak persoalan ketenagakerjaan saat ini," ujar Ida. 

Sebelumnya Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono mengatakan, kegiatan dalam rangka 
perencanaan karier pejabat fungsional pengantar kerja ini diikuti sekitar 200 orang pejabat 
fungsional pengantar kerja. Dikatakan dalam rangka 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 200 
orang," ujar Suhartono. Sumber: BeritaSatu.com. 
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Sidang lanjutan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), prostitusi dan karantina 
kesehatan Karaoke Executive Venesia BSD, kembali digelar dengan mendengarkan keterangan 
saksi-saksi. Ada 5 orang saksi yang dihadirkan majelis hakim dalam sidang lanjutan tersebut, 
dua dari Penyidik Bareskrim Polri dam tiga orang ASN Pemkot Tangsel, di antaranya Satpol PP, 
Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

 

SIDANG KASUS TPPO KARAOKE DI TANGERANG, PENYIDIK TAK TAHU TERDAKWA 
BERKURANG JADI 6 

Sidang lanjutan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), prostitusi dan karantina 
kesehatan Karaoke Executive Venesia BSD, kembali digelar dengan mendengarkan keterangan 
saksi-saksi. 

Ada 5 orang saksi yang dihadirkan majelis hakim dalam sidang lanjutan tersebut, dua dari 
Penyidik Bareskrim Polri dam tiga orang ASN Pemkot Tangsel, di antaranya Satpol PP, Dinas 
Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Doni Andriyanto, penyidik Bareskrim Polri yang bertindak menyelidiki adanya dugaan TPPO di 
Venesia karaoke dan penggerebekan di tempat itu, mengungkap sejumlah fakta. Mulai dari 
pemeriksaan keterangan pemilik usaha Venesia, modus TPPO serta adanya penyusutan barang 
bukti dan terdakwa. 

"Setahu saya dari keterangan Alexa (korban pemandu lagu) Juli 2020 buka (selama masa 
Pandemi/ PSBB). Sebelumnya tidak tahu. (Buka) dari siang sampai jam 04.00 pagi," kata Doni 
menjawab pertanyaan ketua Majelis Hakim Agus Iskandar di ruang sidang 2 Pengadilan Negeri 
Tangerang, Kamis (17/6). 

Hakim ketua dalam persidangan juga menanyakan Doni, perihal orang atau pihak yang dimintai 
keterangan di Bareskrim Mabes Polri pada proses penyidikan berlangsung. 
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"Apakah saudara saksi tahu atau mengenal 6 orang terdakwa. 

"Keterangan Alexa (korban pemandu lagu) Yatim Suarto manager, Rifa Abadi bagian keuangan, 
Taufik, Papi, yang lain mami. Saya temui di kantor (Bareskrim Mabes Polri), Taufik, Yatim, Mami 
Gisel semua 6 orang," jawab Doni. 

Padahal sebelumnya, Mabes Polri mengumumkan ada 13 orang yang ditetapkan Polisi sebagai 
tersangka dalam kasus itu. Sementara, 47 wanita yang ada di tempat usaha karaoke tersebut, 
merupakan pemandu lagu. 

"Yang ditingkatkan, 6 orang tersangka, DPO saya tidak tahu. Gelar perkara saya tidak ikut," kata 
Doni. 

Doni yang ikut pada saat penggerebekan tersebut mengaku hanya mengamankan Alexa, korban 
pemandu lagu yang dia kenal pada penyidikan di tanggal 17 Agustus lalu. Atau dua hari sebelum 
dilakukan penggerebekan. 

"Tanggal 19 itu saya naik sudah kumpul, di satu room. Saya hanya mengamankan korban Alexa. 
Pada saat itu, ada uang Rp13 juta Rp400 ribu yang mulia," kata Doni menjawab pertanyaan 
majelis hakim. 

Majelis Hakim juga menanyakan kepada Doni, apakah melihat komisaris dan direktur perusahaan 
Venesia saat penggerebekan tanggal 19 Agustus itu. 

"Tidak yang mulia, Erik (Dirut) di kantor bertemu diperiksa penyidik. Penggerebekan tidak ada 
yang mulia," jawab Doni. 

Hakim juga menegaskan dasar Kepolisian dan jajarannya menggerebek tempat usaha Venesia, 
di masa PSBB tersebut. 

"Karena bisa berhubungan badan, atas dasar itu kita tindak lanjuti," tegas Doni. 

[bal]. 
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negative - Yudha Nugraha (Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri) 
Mereka dilarang turun dari kapal, karena pemerintah Fiji menerapkan lokdown akibat Covid-19 

 

Ringkasan 

Sebanyak 172 anak buah kapal (ABK) pekerja migran Indonesia kembali ke Tanah Air, karena 
pemerintah Kepulauan Fiji menerapkan lockdown. ABK pekerja migran Indonesia tersebut, 
bekerja di kapal China Taiwan. ABK pekerja migran Indonesia itu, tiba di Tanah Air melalui 
Terminal III kedatangan internasional Bandar Udara Soekarno Tatta Tangerang, Banten, Kamis 
(17/6/2021) malam. 

 

KEPULAUAN FIJI TERAPKAN LOCKDOWN, 172 ABK PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
DIPULANGKAN KE TANAH AIR 

Sebanyak 172 anak buah kapal (ABK) pekerja migran Indonesia kembali ke Tanah Air, karena 
pemerintah Kepulauan Fiji menerapkan lockdown. ABK pekerja migran Indonesia tersebut, 
bekerja di kapal China Taiwan. 

ABK pekerja migran Indonesia itu, tiba di Tanah Air melalui Terminal III kedatangan internasional 
Bandar Udara Soekarno Tatta Tangerang, Banten, Kamis (17/6/2021) malam. 

Sebelumnya, mereka sempat tertahan di negara Kepulauan Fiji lantaran kebijakan pemerintah 
setempat tengah memberlakukan lockdown. Sehingga tidak mengizinkan adanya aktivitas keluar 
masuk ke negara tersebut. 
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Berkat adanya proses diplomasi yang cukup panjang antara kedua negara, dari sebanyak 174 
ABK Indonesia, 172 di antaranya berhasil dipulangkan ke Tanah Air. Sedangkan dua ABK lainnya, 
terpaksa harus tertahan di Bandara Fiji lantaran tersandung masalah. 

Kepulangan ratusan ABK pekerja migran Indonesia dari Fiji ini, dijemput langsung Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI beserta Kementerian Luar Negeri. 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, sebelum kembali ke kampung halamannya masing-
masing, ratusan ABK yang baru saja tiba di Tanah Air tersebut wajib menjalani karantina terlebih 
dahulu di Wisma Atlet Jakarta selama lima hari ke depan. 

Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Yudha Nugraha mengatakan, 
pihaknya melakukan langkah diplomasi dengan otoritas setempat untuk memulangkan repatriasi 
para ABK yang tertahan di Fiji selama satu tahun lebih. 

"Mereka dilarang turun dari kapal, karena pemerintah Fiji menerapkan lokdown akibat Covid-
19," ujar Yudha Nugraha. 

(saz). 
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Ringkasan 

Digitalisasi menjadi norma baru dan sangat penting bagi perusahaan modern maupun institusi 
Pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan 
melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Hal ini 
penting agar bangsa Indonesia mampu memenangkan kompetisi di pasar global. 

 

MENAKER DORONG REFORMASI BIROKRASI MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI 
INFORMASI 

Digitalisasi menjadi norma baru dan sangat penting bagi perusahaan modern maupun institusi 
Pemerintah sebagai pemberi layanan publik. 

Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan 
teknologi informasi secara intensif dan masif. 

Hal ini penting agar bangsa Indonesia mampu memenangkan kompetisi di pasar global. 

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat membuka sekaligus 
menyampaikan arahan pada acara "Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi," di 
Novotel Hotel, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). 

"Kemnaker berupaya mengoptimalkan kinerja petugas pengantar kerja yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Hal ini dalam upaya menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat 
pesatnya perkembangan teknologi," ujar Ida Fauziyah dalam keterangan yang diterima. 

Masyarakat abad ini, kata Ida, sangat familiar dengan aplikasi smartphone yang mampu 
menjawab berbagai kebutuhan. 

Termasuk dalam menerima informasi pasar kerja dan dunia kerja. 
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"Kehadiran secara fisik saat ini berkurang dan menjadi tak penting saat ini. Apalagi di masa 
pandemi Covid-19. Pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat dibutuhkan. Karena itu, 
pengantar kerja dapat menjadi agent of change (agen perubahan) yang mampu memberi warna 
baru dalam budaya organisasi dimanapun berkarya," ujarnya. 

Kegiatan "Sinergitas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja di Pusat Dalam Era Digitalisasi" Dalam 
Rangka Perencanaan Karir Pejabat Fungsional Pengantar Kerja ini, diikuti sekitar 200 orang 
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja. 

"Saya sungguh sangat antusias dengan tema kegiatan ini. Karena dalam situasi pandemi Covid-
19 kita tetap produktif. Koordinasi yang kuat dan berkesinambungan antara Pengantar Kerja di 
Kementerian Ketenagakerjaan maupun di BP2IP itu sangat diperlukan karena banyak masalah, 
banyak persoalan Ketenagakerjaan saat ini," ujar Ida. 

Pengantar kerja, lanjut Ida, berperan penting untuk menurunkan angka pengangguran. 

Karena itu, dia mendorong agar para pengantar kerja menyesuaikan cara pandang dan berpikir, 
agar tidak tertinggal dan mampu memenangkan kompetisi di pasar global. 

"Di pundak bapak dan ibu Pengantar Kerja inilah kami taruhkan. Saya berharap dapat menjadi 
ujung tombak penempatan kerja. Memiliki peran sangat strategis dan penting dalam 
menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar Kemenaker," ungkapnya. 

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

Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono mengatakan, dalam rangka 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 200 
orang," kata Suhartono. 
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Narasumber 

neutral - Arnod Sihite (Wakil Sekjen DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 
Pimpinan Yorrys Raweyai) Sekarang ini di tengah gelombang Covid naik lagi akses vaksin buruh 
tidak merata, bahkan cenderung diskriminatif, karena yang dapat hanya buruh perusahaan besar 
saja, tetapi perusahaan kecil diabaikan. Kami mendapat masukan seperti itu sehingga kami 
meminta agar akses vaksin ini merata, tidak perlu beda-bedakan lagi 

negative - Arnod Sihite (Wakil Sekjen DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 
Pimpinan Yorrys Raweyai) Nyatanya tidak, yang dapat ini perusahaan besar saja. Ini bisa jadi 
bahan masukan sehingga vaksinasi gotong royong ini betul-betul merata untuk semua buruh 
dari perusahaan mana saja. Bukan hanya perusahaan besar 

positive - Arnod Sihite (Wakil Sekjen DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 
Pimpinan Yorrys Raweyai) Kita memang apresiasi karena setiap hari pemerintah menaikan target 
pemberian vaksin, kalau ideal bisa 600 ribu dosis per hari, maka ini harus dikejar. Terutama bagi 
kalangan buruh agar pemerintah juga memberi perhatian ekstra sehingga bisa cepat tercover. 
Nah dalam rangka ini pemerintah tentu kami dorong agar ikut mendorong ke sana 

 

Ringkasan 

AKSES vaksin untuk buruh diminta dilakukan secara merata untuk semua buruh, baik dari 
perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP 
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite 
kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/6). 

 

ASOSIASI BURUH MINTA AKSES VAKSIN UNTUK BURUH TIDAK DISKRIMINATIF 

AKSES vaksin untuk buruh diminta dilakukan secara merata untuk semua buruh, baik dari 
perusahaan besar maupun perusahaan kecil. 
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Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(KSPSI) Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/6). 

“Sekarang ini di tengah gelombang Covid naik lagi akses vaksin buruh tidak merata, bahkan 
cenderung diskriminatif, karena yang dapat hanya buruh perusahaan besar saja, tetapi 
perusahaan kecil diabaikan. Kami mendapat masukan seperti itu sehingga kami meminta agar 
akses vaksin ini merata, tidak perlu beda-bedakan lagi,” ungkap Arnod. 

Ketua Umum Federasi Percetakan Penerbitan Media Informasi (FPPMI-KSPSI) itu menjelaskan 
program vaksin gotong-royong digulirkan dan dijalankan oleh perusahaan-perusahaan, pihaknya 
optimistisakan menjangkau semua kalangan pekerja. 

“Nyatanya tidak, yang dapat ini perusahaan besar saja. Ini bisa jadi bahan masukan sehingga 
vaksinasi gotong royong ini betul-betul merata untuk semua buruh dari perusahaan mana saja. 
Bukan hanya perusahaan besar,” tegas anggota LKS Tripartit nasional tersebut. 

Bukan hanya itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah memberi perhatian pada program 
vaksinasi terutama untuk kalangan buruh di seluruh Indonesia agar dipercepat. Vaksinasi bagi 
buruh, lanjut dia, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Langkah percepatan ekonomi 
nasional yang saat ini sedang digalakkan pemerintah. Dengan tersedianya vaksin bagi kalangan 
buruh tentu akan makin meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja. 

“Kita memang apresiasi karena setiap hari pemerintah menaikan target pemberian vaksin, kalau 
ideal bisa 600 ribu dosis per hari, maka ini harus dikejar. Terutama bagi kalangan buruh agar 
pemerintah juga memberi perhatian ekstra sehingga bisa cepat tercover. Nah dalam rangka ini 
pemerintah tentu kami dorong agar ikut mendorong ke sana,” tukas Ketua Dewan Pimpinan 
Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia itu. 

Pihaknya juga meminta, di tengah angka Covid yang makin naik, perusahaan-perusahaan harus 
mendisiplinkan pelaksanaan Protokol Kesehatan di tempat kerja. Di samping itu, perusahaan-
perusahaan yang beroperasi di zona merah agar memberlakukan program Bekerja dari rumah 
untuk para pekerjanya. 

“Situasi kita saat ini sedang tidak bersahabat karena angka Covid naik lagi, bahkan sangat 
signifikan. Kami meminta agar selain penerapan Prokes yang disiplin di tempat kerja, di pabrik-
pabrik, juga agar perusahaan di daerah merah, bisa mempertimbangkan kebijakan bekerja dari 
rumah. Kita tentu ingin bisa mengendalikan virus ini secara lebih baik lagi,” pungkas Arnod. (OL-
7) 
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negative - Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)) Jutaan 
angkatan kerja baru bisa tidak terserap di pasar tenaga kerja karena industri manufaktur, 
perdagangan yang menyumbang lapangan kerja terbesar terdampak naiknya kasus harian covid-
19 

negative - Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)) Yang 
membuat ekonomi Indonesia anjlok salah satunya karena pandemi, maka solusi untuk 
kembalikan ke level pertumbuhan ekonomi ya dengan lakukan penurunan penularan Covid-19 
itu 

 

Ringkasan 

Naiknya kasus Covid-19 mengembalikan situasi ekonomi Indonesia kembali pada kondisi sulit. 
Tingkat pengangguran kembali meningkat lantaran banyak perusahaan dan industri manufaktur 
kena imbas. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira 
mengatakan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level 7-8% nampaknya akan sulit. 
Menurutnya, bulan Juni atau pasca Lebaran menjadi momen krusial pertambahan kasus baru 
Covid-19. 

 

COVID-19 MAKIN GANAS, JUTAAN ANGKATAN KERJA BARU TERANCAM TIDAK 
TERSERAP 

Naiknya kasus Covid-19 mengembalikan situasi ekonomi Indonesia kembali pada kondisi sulit. 
Tingkat pengangguran kembali meningkat lantaran banyak perusahaan dan industri manufaktur 
kena imbas. 
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Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, 
pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level 7-8% nampaknya akan sulit. Menurutnya, bulan Juni 
atau pasca Lebaran menjadi momen krusial pertambahan kasus baru Covid-19. 

Oleh sebab itu, sektor ketenagakerjaan akan menjadi berat untuk menurunkan angka 
pengangguran. Bhima menyebut, saat ini angka pengangguran 6,26% lebih tinggi dari 
pengangguran terbuka sebelum masuknya Covid-19, yakni 4,99%. 

"Jutaan angkatan kerja baru bisa tidak terserap di pasar tenaga kerja karena industri manufaktur, 
perdagangan yang menyumbang lapangan kerja terbesar terdampak naiknya kasus harian covid-
19," jelasnya kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (17/6/2021). 

Terkait hal ini, Bhima menyampaikan, untuk mengembalikkan ke level pertumbuhan ekonomi 
5%, salah satunya dengan menurunkan penularan Covid-19. Sehingga dengan demikian, 
ekonomi Indonesia tidak semakin memprihatinkan. 

"Yang membuat ekonomi Indonesia anjlok salah satunya karena pandemi, maka solusi untuk 
kembalikan ke level pertumbuhan ekonomi ya dengan lakukan penurunan penularan Covid-19 
itu," ungkapnya. 

Lanjutnya, masa Idul Fitri menjadi pembantu dalam menaikkan demand, yang otomatis 
menaikkan pemasukan bagi sejumlah pihak. Hal ini lantaran Tunjangan Hari Raya (THR) dibayar 
penuh oleh perusahaan. Namun, itu bersinggungan dengan naiknya kasus Covid-19 yang terjadi 
pasca Lebaran. (akr). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat sangat familiar dengan aplikasi 
smartphone yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam 
menerima informasi pasar kerja dan dunia kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya sungguh sangat antusias dengan tema 
kegiatan ini. Karena dalam situasi pandemi covid-19 kita tetap produktif 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap bisa menjadi ujung tombak 
penempatan kerja. Memiliki peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari 
sembilan lompatan besar Kemnaker 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK) Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja 
yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker 
(Direktorat Bina Pengantar Kerja) sebanyak 200 orang 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku terus mengoptimalkan kinerja 
petugas Pengantar Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menghadapi 
dinamika perubahan yang sangat cepat akibat pesatnya perkembangan teknologi serta menekan 
angka pengangguran. 

 

MENAKER: REFORMASI BIROKRASI MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI 
INFORMASI 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku terus mengoptimalkan kinerja 
petugas Pengantar Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. 
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Hal itu dilakukan untuk menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat pesatnya 
perkembangan teknologi serta menekan angka pengangguran. 

"Masyarakat sangat familiar dengan aplikasi smartphone yang mampu menjawab berbagai 
kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam menerima informasi pasar kerja dan dunia kerja," ujar 
Menaker Ida saat membuka sekaligus menyampaikan arahan pada acara "Sinergitas Pengantar 
Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi," di Novotel Hotel, Bogor, Jawa Barat, Rabu, (16/6). 

Ida menyebut kehadiran secara fisik saat ini berkurang dan menjadi tidak penting. Apalagi di 
masa pandemi covid-19. Dia menjelaskan pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat 
dibutuhkan. 

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

"Saya sungguh sangat antusias dengan tema kegiatan ini. Karena dalam situasi pandemi covid-
19 kita tetap produktif," katanya. 

Dia juga mengatakan, koordinasi yang kuat dan berkesinambungan antara Pengantar Kerja di 
Kementerian Ketenagakerjaan maupun di BP2IP itu sangat diperlukan karena banyak masalah. 

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 bisa menjadi ujung tombak penempatan kerja. Memiliki peran sangat strategis 
dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar Kemnaker," ungkapnya. 

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

Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono mengatakan, dalam rangka 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. 

Hal itu untuk bisa 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 200 
orang," kata Suhartono. 

(ddy/jpnn)  
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neutral - Ai Maryati Solihah (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)) Praktik 
eksploitasi ini sudah mengarah kepada tindak perdagangan manusia. Untuk itu kami memberikan 
apresiasi terhadap gerak cepat Polda NTT membongkar praktik ini 

 

Ringkasan 

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah Nusa 
Tenggara Timur (Polda NTT) yang membongkar praktik eksploitasi terhadap 17 anak di bawah 
umur di klub malam di sejumlah kabupaten. "Praktik eksploitasi ini sudah mengarah kepada 
tindak perdagangan manusia. Untuk itu kami memberikan apresiasi terhadap gerak cepat Polda 
NTT membongkar praktik ini," ujar Komisioner KPAI, Ai Maryati Solihah dalam siaran persnya di 
Jakarta, Selasa (17/6). 

 

KPAI APRESIASI POLDA NTT BONGKAR EKSPLOITASI ANAK DI KLUB MALAM 

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah Nusa 
Tenggara Timur (Polda NTT) yang membongkar praktik eksploitasi terhadap 17 anak di bawah 
umur di klub malam di sejumlah kabupaten. 

"Praktik eksploitasi ini sudah mengarah kepada tindak perdagangan manusia. Untuk itu kami 
memberikan apresiasi terhadap gerak cepat Polda NTT membongkar praktik ini," ujar Komisioner 
KPAI, Ai Maryati Solihah dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (17/6). 

Sebelumnya pada Selasa (15/6) malam, Polda NTT merilis hasil operasi atas dugaan anak-anak 
yang dipekerjakan di sejumlah Klub malam di Kabupaten Maumere, Kabupaten Sikka dan 
sekitarnya. Tercatat dari empat klub malam polisi berhasil mengamankan 17 anak di bawah umur 
yang dipekerjakan di tempat-tempat tersebut. 
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KPAI melakukan koordinasi dengan Kasubdit Renakta Polda NTT, Kemenaker RI dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dalam memastikan 
perlindungan terhadap anak dan proses hukum terhadap pelaku yang diduga kuat 
mempekerjakan anak-anak dan adanya praktik eksploitasi di bawah umur. 

Ai menuturkan, dari hasil koordinasi tersebut; 

1. KPAI memberikan apresiasi terhadap Polda NTT yang sudah sigap mengembangkan 
penyelidikan hingga berhasil mengamankan 17 korban, dan memastikan akan membongkar 
jaringan pelaku eksploitasi pada anak berkedok pekerjaan ini yang diduga kuat mengarah pada 
tindak perdagangan orang. 

2. KPAI mengapresiasi lembaga masyarakat yang sudah memberikan perlindungan pada anak 
korban untuk memastikan anak-anak aman dan mendapatkan rehabilitasi dengan baik. 

3. Mendorong peran Pemerintah Daerah NTT (meliputi kabupaten/kota tempat kejadian); Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Disnaker untuk melakukan 
penanganan pada aspek rehabilitasi yang memulihkan anak-anak korban, serta 
pemberdayaannya mereka ke depan, agar dilakukan secara komprehenshif dengan 
mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

4. Mendorong Kemenaker RI agar melakukan pengawasan dan penanganan pada perusahaan 
yang mempekerjakan anak, agar memperoleh sanksi yang jelas sesuai dengan konvensi ILO 182 
tentang larangan anak dipekerjakan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBTA) 
dan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memegang prinsip larangan 
perusahaan mempekerjakan anak. 

5. KPAI mengimbau orang tua dan keluarga korban serta masyarakat Indonesia pada umumnya 
untuk memberikan pengasuhan yang positif terhadap anak. Keluarga tidak mempekerjakan anak 
walaupun keadaan ekonomi dan kemiskinan kerap menjadi alasan. Pengasuhan orang tua dan 
pemenuhan hak anak harus diberikan kepada anak agar anak terlindungi dan tidak menjadi 
korban eksploitasi. 

6. KPAI akan terus memantau dan monitor perlindungan pada anak korban, dari aspek 
pemeriksaan, penanganan, rehabilitasi dan aspek pemberdayaan sehingga anak memperoleh 
pemenuhan hak dan upaya pemulihan terintegrasi dalam kerangka perlindungan korban 
pekerjaan terburuk anak yang erat kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Kasus ini harus menjadi pemicu bagi Pemerintah dalam mengkonsolidasikan seluruh sumber 
daya dalam menghadapi situasi pandemi yang mempengaruhi peningkatan pekerja anak. 
Terlebih lagi dalam pekerjaan terburuk anak, maraknya praktik eksploitasi dan pola baru TPPO 
yang menyasar usia anak. 

KPAI akan menggelar koordinasi terbatas antar stake holder dalam merespons kasus ini secara 
mikro. Secara makro mendorong peningkatan peran kementrian dan lembaga serta masyarakat 
untuk mencegah, menangani dan melakukan pemberdayaan untuk pemenuhan hak anak secara 
komprehenshif. Sehingga anak tidak boleh dijadikan asset untuk dimanfaatkan dengan 
mengeksploitasi mereka. 

Baseline KPAI pada 2020 mengungkapkan terdapat korelasi antara praktik eksploitasi ekonomi 
dan seksual dalam pekerjaan terburuk anak dengan kejahatan TPPO yang menyasar pada anak. 
Bentuk-bentuknya terutama mereka yang dipekerjakan di malam hari, anak berada di tempat 
yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang, bekerja di atas 4 jam/hari meski mereka ada atau 
tanpa izin orang tua. (RO/O-2). 
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neutral - Drs. Jono (Plt. Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kutai Barat) Harapannya kegiatan ini 
menghasilkan tenaga-tenaga kerja atau usahawan- usahawan baru yang bisa menciptakan 
lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dan juga sebagai salah satu strategi dalam menyelesaikan 
masalah pengangguran dan pengangguran terselubung yang dihadapi oleh negara secara umum 
dan Kutai Barat secara khusus 

positive - Drs. Jono (Plt. Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kutai Barat) Mereka ini latihannya untuk 
membuat kue-kue. kedepannya mudah-mudahan bisa menambah lagi mungkin masak memasak 
makanan khas kita. Kalau memang memungkinkan itu bisa juga kita laksanakan kegiatan 
kegiatan pelatihan seperti menjahit, salon kecantikan dan lain sebagainya 

neutral - Drs. Jono (Plt. Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kutai Barat) Kita harapkan ke depan dapat 
tercipta lapangan kerja baru yang akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosial 
ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pemecahan masalah sosial 

positive - Drs. Jono (Plt. Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kutai Barat) Ini kita sudah ada kerja sama 
dengan beberapa LPK untuk pelatihan alat berat. Mudah-mudahan kerja sama ini terus berlanjut 
sehingga makin banyak tenaga kerja kita yang memiliki skil supaya merek siap bersaing. Dan 
memang kita sudah ada kerja sama dengan perusahaan untuk menampung tenaga kerja binaan 
kita 

positive - Denny Yuliana Rahayu (Staf khusus seksi Bina Pelatihan dan Produktivitas Tenaga 
Kerja Disnakertrans Provinsi Kaltim) Jadi kalau selama ini mereka hanya punya rencana-rencana 
saja mungkin setelah pelatihan ini mereka bisa membuka atau memulai usahanya. Menjadi besar 
tentunya dimulai dari yang kecil dulu kan. Karena Ibu rumah tangga ini juga ada yang kerja di 
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rumah tangga tetapi ada juga yang masih lajang yang modalnya mungkin tidak terlalu banyak. 
Tentunya mereka dimulai dari home industry 

neutral - Denny Yuliana Rahayu (Staf khusus seksi Bina Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Disnakertrans Provinsi Kaltim) Pemerintah hanya bisa memberikan pelatihan dalam bentuk 
seperti ini tapi harapan Kita perusahaan melalui CSR-nya bisa mendukung dari segi permodalan 
atau pelatihan lebih lanjut. Mungkin lebih ke teknisnya untuk praktek. Mungkin membuat produk 
yang sesuai dengan sumber daya lokal yang ada di Kutai Barat 

positive - Denny Yuliana Rahayu (Staf khusus seksi Bina Pelatihan dan Produktivitas Tenaga 
Kerja Disnakertrans Provinsi Kaltim) Harapan kita ditengah pandemic ini semua masyarakat tidak 
mudah menyerah, tetap optimis karena sepertinya juga kita mengarah ke situasi yang makin 
baik lagi 

 

Ringkasan 

Ibu Rumah Tangga (IRT) dinilai ikut menyumbang angka pengangguran. Bahkan masuk kategori 
pengangguran terselubung. Kondisi itu terjadi akibat kurangnya produktivitas ibu rumah tangga 
maupun perempuan yang belum berkeluarga. Ditambah lagi kondisi pandemic covid-19 
membuat kaum IRT sulit mengembangkan potensi yang ada. Tak terkecuali di Kabupaten Kutai 
Barat Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu salah satu solusi yang dilakukan adalah membekali 
IRT dengan pengetahuan usaha kecil menengah. 

 

IBU RUMAH TANGGA BISA JADI PENGANGGURAN TERSELUBUNG, DISNAKER 
BEKALI DENGAN KETERAMPILAN USAHA 

Ibu Rumah Tangga (IRT) dinilai ikut menyumbang angka pengangguran. Bahkan masuk kategori 
pengangguran terselubung. Kondisi itu terjadi akibat kurangnya produktivitas ibu rumah tangga 
maupun perempuan yang belum berkeluarga. Ditambah lagi kondisi pandemic covid-19 
membuat kaum IRT sulit mengembangkan potensi yang ada. Tak terkecuali di Kabupaten Kutai 
Barat Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu salah satu solusi yang dilakukan adalah membekali 
IRT dengan pengetahuan usaha kecil menengah. 

“Harapannya kegiatan ini menghasilkan tenaga-tenaga kerja atau usahawan- usahawan baru 
yang bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dan juga sebagai salah satu 
strategi dalam menyelesaikan masalah pengangguran dan pengangguran terselubung yang 
dihadapi oleh negara secara umum dan Kutai Barat secara khusus,” ungkap Plt. Kepala Bidang 
Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
kabupaten Kutai Barat Drs. Jono saat menggelar pelatihan wirausaha kompetitif di Sendawar 
Rabu (16/6/2021). 

Pelatihan yang digelar selama dua hari ini diikuti 35 peserta. Baik ibu rumah tangga maupun 
wanita yang belum berkeluarga. Adapun instruktur latihan adalah pengusaha kuliner di Kutai 
Barat. Sedangkan teori disampaikan Disnakertrans Provinsi Kaltim dan Disdakop UKM Kubar. 

“Mereka ini latihannya untuk membuat kue-kue. kedepannya mudah-mudahan bisa menambah 
lagi mungkin masak memasak makanan khas kita. Kalau memang memungkinkan itu bisa juga 
kita laksanakan kegiatan kegiatan pelatihan seperti menjahit, salon kecantikan dan lain 
sebagainya,” jelas Jono. 

Usaha praktis itu kata Jono akan mudah ditpraktikan ibu rumah tangga maupun remaja. 
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“Kita harapkan ke depan dapat tercipta lapangan kerja baru yang akan memberikan kontribusi 
terhadap perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pemecahan masalah 
sosial,” katanya. 

Selain ibu rumah tangga pemerintah kata Jono juga mengembangkan kemampuan dibidang 
Teknik otomotif alat berat bagi kalangan pria. Salah satunya dengan menggandeng Lembaga 
Pelatihan Kerja (LPK) di Kutai Barat. 

“Ini kita sudah ada kerja sama dengan beberapa LPK untuk pelatihan alat berat. Mudah-mudahan 
kerja sama ini terus berlanjut sehingga makin banyak tenaga kerja kita yang memiliki skil supaya 
mereka siap bersaing. Dan memang kita sudah ada kerja sama dengan perusahaan untuk 
menampung tenaga kerja binaan kita,” ujarnya. 

Staf khusus seksi Bina Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Kaltim 
Denny Yuliana Rahayu yang ikut sebagai pemateri menambahkan, masalah utama yang dihadapi 
calon pengusaha adalah sumber daya manusia dan informasi. 

Menururtnya ibu rumah tangga atau perempuan pada umumnya bukan tidak mampu 
menghasilkan pendapatan keluarga. Tetapi kesempatan mereka mengembangkan potensi yang 
ada dalam diri kerap terbentur dengan kesibukan rumah tangga. 

Disisi yang lain kaum perempuan kurang percaya diri dengan potensinya diri hanya karena 
keterbatasan informasi kewirausahaan maupun akses modal. Sehingga pemerintah akan 
berupaya menggandeng perusahaan-perusahaan swasta melalui program bina usaha atau CSR 
membantu permodalan maupun ilmu kewirausahaan. 

“Jadi kalau selama ini mereka hanya punya rencana-rencana saja mungkin setelah pelatihan ini 
mereka bisa membuka atau memulai usahanya. Menjadi besar tentunya dimulai dari yang kecil 
dulu. Karena Ibu rumah tangga ini juga ada yang kerja di rumah tangga tetapi ada juga yang 
masih lajang yang modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Tentunya mereka dimulai dari home 
industry,” jelas Rahayu. 

“Pemerintah hanya bisa memberikan pelatihan dalam bentuk seperti ini tapi harapan Kita 
perusahaan melalui CSR-nya bisa mendukung dari segi permodalan atau pelatihan lebih lanjut. 
Yang lebih ke teknisnya untuk praktik. Mungkin membuat produk yang sesuai dengan sumber 
daya lokal yang ada di Kutai Barat,” sambungnya. 

Rahayu menyebut tahun ini ada 4 kabupaten/Kota di Kaltim yang mendapat program pelatihan 
keterampilan. Dengan harapan makin banyak pengusaha muda atau UKM skala rumah tangga. 

“Harapan kita ditengah pandemic ini semua masyarakat tidak mudah menyerah, tetap optimis 
karena sepertinya juga kita mengarah ke situasi yang makin baik lagi,” imbuh Rahayu. 
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Ringkasan 

Jumlah kedatangan Pekerja Migran Indonesia-PMI yang kembali ke tanah air dari Sarawak 
Malaysia secara mandiri mulai melonjak tinggi. Anggota Tim Satgas Terpadu Penanganan WNI 
pelintas, Danramil Entikong Mayor Infantri Arman Sulistiono mengungkapkan sejak 
perpanjangan Lockdown total di Malaysia, jumlah kedatangan PMI pulang mandir di PLBN 
Entikong hari dalam catatan terbanyak, Kamis(17/6/2021). 

 

KEDATANGAN PMI PULANG MANDIRI DI PLBN ENTIKONG MELONJAK 

Jumlah kedatangan Pekerja Migran Indonesia-PMI yang kembali ke tanah air dari Sarawak 
Malaysia secara mandiri mulai melonjak tinggi.  Anggota Tim Satgas Terpadu Penanganan WNI 
pelintas, Danramil Entikong Mayor Infantri Arman Sulistiono mengungkapkan sejak 
perpanjangan Lockdown total di Malaysia, jumlah kedatangan PMI pulang mandir di PLBN 
Entikong hari dalam catatan terbanyak, Kamis(17/6/2021). "Dari data Satgas Terpadu 
Penanganan WNI pelintas di Entikong, mencatat hingga pukul 14.00 wib jumlah kedatangan PMI 
pelintas di PLBN Entikong total mencapai 104 orang, katanya". 

Lanjut Arman, seluruh kedatangan WNI Pelintas di pintu kedatangan PLBN Entikong ini 
merupakan PMI pulang mandiri. Atau dengan kata lain hari ini tidak ada kedatangan dari WNI 
deportasi atau repatriasi. Dari hasil pendataan identitas WNI pelintas di PLBN Entikong hari ini, 
terbanyak berasal dari Sulawesi Selatan yakni 64 orang. Di susul kedatangan WNI Pelintas 
terbanyam kedua 20 orang dari Jawa Timur. Sedangkan ada 5 orag asal Kalbar, 7 NTB, Kalteng 
dan Jabar masing-masing 2 orang, serta Sulteng, Sumbar, Bali dan asal Jateng masing-masing 
1 orang. 

"Sementara itu 100 orang dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan pengambilan sample 
spesimen Rapid Antigen dan Swab PCR dan 1 orang pemeriksaan antibody,". Sedangkan ada 1 
orang PMI asal Bantaeng Sulawesi Selatan gejala Hepatitis, di rujuk ke rumah sakit Temenggung 
Gergaji Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. 1 orang lagi PMI berikut 1 
pendampingnya gejala struk di pulangkan ke daerah asalnya Kabupaten Jeneponto propinsi 
Sulawesi Selatan, tutup Arman" 
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positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Dengan 
keanggotaan reguler Pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di GB ILO, ke 
depan diharapkan koordinasi dengan kolaborasi Pemerintah dan SP/SB dan juga kelompok 
pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk bersama-sama mendorong isu-isu 
ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB 
ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi 
penting ini harus dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara 
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 
ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang kembali terpilih sebagai anggota 
Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok pekerja. 
Dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara 
daring di Jenewa tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai Anggota Reguler GB 
ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College, dengan perolehan suara 210 dari 230 
total suara pada pemilihan yang berlangsung 14 Juni 2021. 
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MENAKER UCAPKAN SELAMAT KEPADA SAID IQBAL YANG TERPILIH JADI 
ANGGOTA DEPUTI GB ILO 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang kembali terpilih sebagai anggota 
Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok pekerja. 

Dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara 
daring di Jenewa tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai Anggota Reguler GB 
ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College, dengan perolehan suara 210 dari 230 
total suara pada pemilihan yang berlangsung 14 Juni 2021. 

"Dengan keanggotaan reguler Pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di 
GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dengan kolaborasi Pemerintah dan SP/SB dan juga 
kelompok pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk bersama-sama mendorong isu-isu 
ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional," kata Menaker Ida di Jakarta, Kamis 
(17/6/2021). 

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. 

Menaker Ida mengatakan, keanggotaan reguler GB ILO memiliki nilai strategis, mengingat 
Indonesia akan memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO, 
khususnya dalam pembahasan pertemuan GB ILO dan proses pemilihan Direktur Jenderal ILO. 

"Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi 
koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal 
dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan," katanya. 

Sebagai Anggota Reguler GB ILO, kata Menaker Ida, ada beberapa hal yang penting untuk 
Indonesia, khususnya dalam tata kelola ILO, antara lain peningkatan peran ILO dalam 
mendukung negara anggota dari ekonomi berkembang dalam mempromosikan social justice 
(keadilan sosial) dan decent work, serta pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan, khususnya SDG 8. 

Selain itu Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, khususnya mendorong 
berlakunya Amandemen 1986 dari Konstitusi ILO yang salah satu isinya adalah penghapusan 
negara-negara Chief Industrial Importance dan distribusi geografis sumber daya manusia di 
Kantor ILO, termasuk mengingat masih minimalnya WNI yang bekerja. CM (ars). 
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Ringkasan 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon Infanteri (Yonif) 144/Jaya Yudha, 
Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya secara tak sengaja menemukan belasan orang 
penerobos batas negara. Belasan orang itu ditemukan saat berusaha masuk ke Indonesia dari 
Malaysia di hutan sawit di wilayah Batuh Putih, Dusun Badau, Kecamatan badau, Kabupaten 
Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 

 

PRAJURIT TNI AD TEMUKAN 16 ORANG PMI DI HUTAN SAWIT 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon Infanteri (Yonif) 144/Jaya Yudha, 
Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya secara tak sengaja menemukan belasan orang 
penerobos batas negara. 

Belasan orang itu ditemukan saat berusaha masuk ke Indonesia dari Malaysia di hutan sawit di 
wilayah Batuh Putih, Dusun Badau, Kecamatan badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan 
Barat. Berdasarkan keterangan resmi dari Yonif 144/JY dilansir VIVA Militer, Kamis 17 Juni 2021, 
terdapat 16 orang yang ditemukan. Mereka merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Dari keterangan para PMI itu, mereka sebenarnya hendak pulang ke kampungnya di Sulawesi. 
Namun, masuk kembali ke wilayah RI tanpa melengkapi diri dengan dokumen dan masuk melalui 
jalur tak resmi alias jalan tikus. 

Setelah ditemukan prajurit TNI, 16 PMI langsung diamankan dan dibawa guna diperiksa dan 
dilakukan isolasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. 

"PMI yang berkampung halaman di Sulawesi ini, diamankan di PLBN Badau guna dilaksanakan 
pemeriksaan selanjutnya," ujar Komandan Yonif 144/JY. 

Perlu diketahui, Yonif 144/JY dikerahkan ke perbatasan RI-Malaysia dalam Satuan Tugas 
Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas). Batalyon ini mulai meninggalkan markas mereka di 
Rejang Lebong, Bengkulu, pada 12 Maret 2021. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus Covid- 19 yang 
terjadi di beberapa daerah, kami mengingatkan perusahaan agar menerapkan protokol 
pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya 

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 

Kementerian Ketenagakerjaan meminta perusahaan mengutamakan keselamatan pekerja seiring 
dengan melonjaknya kasus Covid-19. Protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat di 
lingkungan kerja guna melindungi pekerja dari Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 
Ida Fauziyah mengatakan perusahaan wajib menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja. 

 

COVID-19 MENINGKAT, KEMNAKER MINTA PERUSAHAAN UTAMA KESELAMATAN 
PEKERJA 

Kementerian Ketenagakerjaan meminta perusahaan mengutamakan keselamatan pekerja seiring 
dengan melonjaknya kasus Covid-19. Protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat di 
lingkungan kerja guna melindungi pekerja dari Covid-19. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perusahaan wajib menerapkan 
protokol kesehatan di tempat kerja. 
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"Terkait adanya lonjakan kasus Covid- 19 yang terjadi di beberapa daerah, kami mengingatkan 
perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat 
kerjanya," katanya dalam keterangan pers, Kamis (17/6/2021). 

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

Menurutnya, kesehatan pekerja menjadi faktor paling penting untuk menekan penyebaran 
pandemi Covid-19. Jika semua kembali membaik, produktivitas perusahaan diharapkan dapat 
meningkat dan membantu perekonomian nasional. 

Dia mengatakan 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 Perlindungan Pekerja/Buruh dan 
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. 

Ida menjelaskan 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," katanya. 

Ida melanjutkan, Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung 
ke berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya. Sejauh ini, 
katanya, kesadaran pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja karena 
sudah cukup baik karena merupakan tanggung jawab 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," jelasnya. 
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Judul RI Jadi Anggota Reguler GB ILO, Menaker: Harus Dimanfaatkan 
Optimal 

Nama Media detik.com 

Newstrend Apresiasi Kemnaker Kepada Presiden KSPI 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan keanggotaan reguler pemerintah 
Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi 
dengan kolaborasi pemerintah dan SP/SB (serikat pekerja/serikat buruh) dan juga kelompok 
pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk bersama-sama mendorong isu-isu 
ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB 
ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi 
penting ini harus dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara 
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 
ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Pasalnya, Said Iqbal kembali terpilih 
sebagai anggota Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari 
kelompok pekerja. Dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang 
diadakan secara daring di Jenewa, Swiss tersebut, pemerintah Indonesia juga terpilih sebagai 
Anggota Reguler GB ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College. Indonesia 
memperoleh suara 210 dari 230 total suara pada pemilihan yang berlangsung Senin (14/6) lalu. 

 

RI JADI ANGGOTA REGULER GB ILO, MENAKER: HARUS DIMANFAATKAN OPTIMAL 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Pasalnya, Said Iqbal kembali terpilih 
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sebagai anggota Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari 
kelompok pekerja. 

Dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara 
daring di Jenewa, Swiss tersebut, pemerintah Indonesia juga terpilih sebagai Anggota Reguler 
GB ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College. Indonesia memperoleh suara 210 
dari 230 total suara pada pemilihan yang berlangsung Senin (14/6) lalu. 

"Dengan keanggotaan reguler pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di 
GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dengan kolaborasi pemerintah dan SP/SB (serikat 
pekerja/serikat buruh) dan juga kelompok pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk 
bersama-sama mendorong isu-isu ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional," kata 
Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2021). 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peran strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan direktur jenderal ILO. Sebagai Anggota Reguler GB-ILO, 
Indonesia juga memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. 

Menurut Ida, keanggotaan reguler GB ILO memiliki nilai strategis, mengingat Indonesia akan 
memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO, khususnya dalam 
pembahasan pertemuan GB ILO dan proses pemilihan dirjen ILO. 

"Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi 
koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal 
dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan," kata Ida. 

Adapun sebagai Anggota Reguler GB ILO, kata Ida, terdapat beberapa hal yang penting untuk 
Indonesia, khususnya dalam tata kelola ILO. Salah satunya, yakni peningkatan peran ILO dalam 
mendukung Negara Anggota dari ekonomi berkembang untuk mempromosikan social justice 
(keadilan sosial) dan decent work, serta pencapaian Agenda 2030 untuk pembangunan 
berkelanjutan, khususnya SDG 8. 

Selain itu, Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, khususnya mendorong 
berlakunya Amandemen 1986 dari Konstitusi ILO yang salah satu isinya adalah penghapusan 
negara-negara Chief Industrial Importance dan distribusi geografis sumber daya manusia di 
Kantor ILO, termasuk mengingat masih minimnya WNI yang bekerja. 
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Judul UU Cipta Kerja dan UUD 1945 Tak Bertentangan, Airlangga: Menyerap 
Tenaga Kerja Seluas-luasnya 

Nama Media sindonews.com 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Secara formil 
pembentukan UU Cipta Kerja telah Sesuai dengan pasal 20 undang-undang Dasar 1945 dan 
undang-undang 12 2011 sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk undang-undang oleh 
DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan 
pengesahan undang-undang cipta kerja yang telah dilaksanakan 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Ini 
sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 pasal 28 Pasal 28c Ayat 2 pasal 28 d ayat 
1 dan ayat 2 undang-undang Dasar 1945 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Para 
pemohon sama sekali tidak terhalang halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya 
yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang Cipta kerja kerja ini justru akan menyerap 
Tenaga Kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan 
tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan, 
penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Ia menerangkan, 
pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan pasal 20 UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 
2011. "Secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah Sesuai dengan pasal 20 undang-undang 
Dasar 1945 dan undang-undang 12 2011 sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk 
undang-undang oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses 
pembahasan dan pengesahan undang-undang cipta kerja yang telah dilaksanakan," kata 
Airlangga dalam video virtual, Kamis (17/6/2021). 
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UU CIPTA KERJA DAN UUD 1945 TAK BERTENTANGAN, AIRLANGGA: MENYERAP 
TENAGA KERJA SELUAS-LUASNYA 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan, 
penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Ia menerangkan, 
pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan pasal 20 UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 
2011. 

"Secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah Sesuai dengan pasal 20 undang-undang Dasar 
1945 dan undang-undang 12 2011 sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk undang-
undang oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses 
pembahasan dan pengesahan undang-undang cipta kerja yang telah dilaksanakan," kata 
Airlangga dalam video virtual, Kamis (17/6/2021). 

Lanjutnya, penerbitan undang-undang Cipta kerja justru dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh 
pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul. 

"Ini sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 pasal 28 Pasal 28c Ayat 2 pasal 28 d 
ayat 1 dan ayat 2 undang-undang Dasar 1945," bebernya. 

Dia menambahkan, hak konstitusional dari pemohon tidak sama sekali terhalangi dalam 
melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja. Terlebih UU tersebut disusun untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan 
memberikan kemudahan berusaha. 

"Para pemohon sama sekali tidak terhalang halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun 
kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang Cipta kerja kerja ini justru akan 
menyerap Tenaga Kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif 
dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja," 
tandasnya. (akr). 
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Judul Satgas Pamtas Yonif 144/JY Mengamankan 16 Orang PMI Ilegal 

Nama Media rri.co.id 
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Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Malaysia Yonif 
144/Jaya Yudha mengamankan 16 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari 
Negara Malaysia ke Indonesia melalui jalur tidak resmi di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Kamis 
(17/6/2021). Dansatgas Pamtas Republik Indonesia-Malaysia Yonif 144/JY Letkol Inf Andri 
Suratman menjelaskan 16 Orang Pekerja Migran Indonesia tersebut diamankan satgas saat 
kembali dari Negara Malaysia ke Indonesia melalui jalur tidak resmi perkebunan sawit di daerah 
Batuh Putih Dusun Badau, Kecamatan Badau tanpa dilengkapi dokumen. 

 

SATGAS PAMTAS YONIF 144/JY MENGAMANKAN 16 ORANG PMI ILEGAL 

Kapuas Hulu: Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-
Malaysia Yonif 144/Jaya Yudha mengamankan 16 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang 
kembali dari Negara Malaysia ke Indonesia melalui jalur tidak resmi di Kecamatan Badau, Kapuas 
Hulu, Kamis (17/6/2021). 

Dansatgas Pamtas Republik Indonesia-Malaysia Yonif 144/JY Letkol Inf Andri Suratman 
menjelaskan 16 Orang Pekerja Migran Indonesia tersebut diamankan satgas saat kembali dari 
Negara Malaysia ke Indonesia melalui jalur tidak resmi perkebunan sawit di daerah Batuh Putih 
Dusun Badau, Kecamatan Badau tanpa dilengkapi dokumen. 

Menurutnya setelah dilakukan pemeriksaan 16 orang PMI tersebut berasal dari Sulawesi dan saat 
ini menjalani isolasia atau karantina di Klinik Karantina Kesehatan Pelabuhan Tingkat II Pos Lintas 
Batas Negara (PLBN) Badau serta diawasi oleh Satgas Covid Kecamatan Badau. 

"Saat ini 16 orang PMI tersebut diamankan di PLBN Badau guna dilaksanakan pemeriksaan 
selanjutnya," katanya. 

Dansatgas menambahkan kegiatan pengamanan PMI berjalan tertib dan lancar serta dalam 
kegiatan tersebut selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-
19.(Pen Ynf 144 JY/Yos). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan keanggotaan reguler Pemerintah 
Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi 
dengan kolaborasi Pemerintah dan SP/SB dan juga kelompok pengusaha akan semakin kuat dan 
baik untuk bersama-sama mendorong isu-isu ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan 
nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB 
ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi 
penting ini harus dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara 
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 
ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali terpilih sebagai 
anggota Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok 
pekerja. Penujukan Iqbal berlangsung dalam acara International Labour Conference (ILC) ke-
109 yang diadakan secara daring di Jenewa, Swiss. 

 

SAID IQBAL KEMBALI JADI ANGGOTA DEPUTI GB ILO 

INFO NASIONAL - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali 
terpilih sebagai anggota Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) 
dari kelompok pekerja. Penujukan Iqbal berlangsung dalam acara International Labour 
Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring di Jenewa, Swiss. 
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Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai Anggota Reguler GB ILO periode 
2021-2024 dari Government Electoral College dengan perolehan suara 210 dari 230 total suara 
pada pemilihan yang berlangsung 14 Juni 2021. 

Kabar tersebut mendapat apresiasi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Diharapkan, 
kolaborasi antara pemerintah dengan serikat pekerja dan serikat buruh menjadi lebih erat. 
"Dengan keanggotaan reguler Pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di 
GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dengan kolaborasi Pemerintah dan SP/SB dan juga 
kelompok pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk bersama-sama mendorong isu-isu 
ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional," kata Menaker Ida di Jakarta pada Kamis, 
17 Juni 2021. 

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. 

Ida mengatakan, keanggotaan reguler GB ILO memiliki nilai strategis, mengingat Indonesia akan 
memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO, khususnya dalam 
pembahasan pertemuan GB ILO dan proses pemilihan Direktur Jenderal ILO. 

"Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi 
koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal 
dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan," ujar Menaker Ida. 

Menjadi Anggota Reguler GB ILO memungkinkan peran Indonesia lebih besar dalam tata kelola 
ILO, antara lain peningkatan Peran ILO dalam mendukung negara anggota dari ekonomi 
berkembang untuk mempromosikan social justice (keadilan sosial) dan decent work, serta 
pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 8. 

Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, terutama Amandemen 1986 dari 
Konstitusi ILO. Salah satu isinya adalah penghapusan negara-negara Chief Industrial Importance 
dan distribusi geografis sumber daya manusia di Kantor ILO, termasuk mengingat masih 
minimalnya WNI yang bekerja. 
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Narasumber 

neutral - Bobby Nasution (Wali Kota Medan) Saat ini ada 500.000 penduduk Medan belum 
terdaftar BPJS Kesehatan. Untuk itu, kita terus dorong OPD terkait bersama BPJS Kesehatan 
agar mereka dijamin kesehatannya 

negative - Bobby Nasution (Wali Kota Medan) Selain itu, kita juga melakukan integrasi sistem 
perizinan badan usaha. Artinya, izin tidak dikeluarkan bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan 
pekerjanya ke BPJS Kesehatan 

negative - Sari Quratul Aini (Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan) Dari 2,5 juta warga Medan, 
sudah sekitar 2 juta atau 80 persen penduduk terdaftar di JKN. Artinya masih ada 500.000 jiwa 
lagi yang belum terdaftar 

 

Ringkasan 

Sebanyak 500.000 warga Kota Medan, Sumatera Utara, hingga kini belum dilindungi oleh 
jaminan kesehatan, baik program pusat maupun daerah, termasuk Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Saat ini ada 500.000 penduduk Medan belum terdaftar BPJS 
Kesehatan. Untuk itu, kita terus dorong OPD terkait bersama BPJS Kesehatan agar mereka 
dijamin kesehatannya," ujar Wali Kota Medan Bobby Nasution seperti dikutip dari Antara, Rabu 
(16/6/2021). 

 

500.000 WARGA MEDAN BELUM TERDAFTAR DI BPJS KESEHATAN 

MEDAN, - Sebanyak 500.000 warga Kota Medan, Sumatera Utara, hingga kini belum dilindungi 
oleh jaminan kesehatan, baik program pusat maupun daerah, termasuk Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 
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"Saat ini ada 500.000 penduduk Medan belum terdaftar BPJS Kesehatan. Untuk itu, kita terus 
dorong OPD terkait bersama BPJS Kesehatan agar mereka dijamin kesehatannya," ujar Wali Kota 
Medan Bobby Nasution seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/6/2021). 

Menurut Bobby, Pemkot Medan kini harus dapat memilah warga yang seharusnya menjadi 
tanggung jawab si pemberi kerja dan mereka yang tidak mampu akibat berpenghasilan tidak 
tetap. 

Semua warga yang tidak mampu harus mendapat jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah. 

Supaya pendataan efektif, menurut Bobby, maka pihaknya akan membentuk tim dengan 
melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan. 

"Selain itu, kita juga melakukan integrasi sistem perizinan badan usaha. Artinya, izin tidak 
dikeluarkan bagi badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan," kata 
Bobby. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Sari Quratul Aini mengatakan, program Jaminan 
Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah setempat sudah terlaksana 
dengan baik. 

"Dari 2,5 juta warga Medan, sudah sekitar 2 juta atau 80 persen penduduk terdaftar di JKN. 
Artinya masih ada 500.000 jiwa lagi yang belum terdaftar," kata Sari. 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang kembali terpilih sebagai anggota 
Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok pekerja. 
Dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara 
daring di Jenewa, Swiss tersebut, pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai Anggota 
Reguler GB ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College, dengan perolehan suara 
210 dari 230 total suara pada pemilihan yang berlangsung 14 Juni 2021. 

 

MENAKER IDA UCAPKAN SELAMAT PADA SAID IQBAL YANG TERPILIH JADI 
ANGGOTA DEPUTI GB ILO 

- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang kembali terpilih sebagai anggota 
Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok pekerja. 

Dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara 
daring di Jenewa, Swiss tersebut, pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai Anggota 
Reguler GB ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College, dengan perolehan suara 
210 dari 230 total suara pada pemilihan yang berlangsung 14 Juni 2021. 

"Dengan keanggotaan reguler Pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di 
GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dengan kolaborasi Pemerintah dan SP/SB dan juga 
kelompok pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk bersama2 mendorong isu-isu 
ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional," kata Menaker Ida di Jakarta pada Kamis 
(17/6). 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
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program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. Sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga 
memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. 

Menaker Ida mengatakan, keanggotaan reguler GB ILO memiliki nilai strategis, mengingat 
Indonesia akan memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO, 
khususnya dalam pembahasan pertemuan GB ILO dan proses pemilihan Direktur Jenderal ILO. 

"Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi 
koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal 
dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan," kata Menaker Ida. 

Sebagai Anggota Reguler GB ILO, kata Menaker Ida ada beberapa hal yang penting untuk 
Indonesia, khususnya dalam tata kelola ILO antara lain peningkatan Peran ILO dalam 
mendukung Negara Anggota dari ekonomi berkembang dalam mempromosikan social justice 
(keadilan sosial) dan decent work, serta pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan, khususnya SDG 8. 

Selain itu Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, khususnya mendorong 
berlakunya Amandemen 1986 dari Konstitusi ILO yang salah satu isinya adalah penghapusan 
negara-negara Chief Industrial Importance dan distribusi geografis sumber daya manusia di 
Kantor ILO, termasuk mengingat masih minimalnya WNI yang bekerja. 

[hhw]. 
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Narasumber 

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 

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 - 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 Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi) 
Barangkali Menteri BUMN tidak tahu ada pengabaian hak-hak pekerja baik di pusat maupun 
daerah, Damri tidak membayarkan upah 5-8 bulan. Bisa jadi ini akal-akalan direksi yang tidak 
diketahui pemerintah 

 

Ringkasan 

Perum Damri angkat suara ihwal tudingan perusahaan menelantarkan sejumlah tenaga kerja 
dengan tidak membayar upah selama 5-8 bulan. Corporate Secretary Perum Damri Sidik 
Pramono mengatakan kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik sejak pandemi Covid-19 
melanda pada Maret 2020. Kondisi tersebut diperparah dengan berkurangnya mobilitas 
masyarakat sehingga terjadi penurunan aktivitas transportasi massal. "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," katanya, Kamis, 17 
Juni 2021. 
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DAMRI MENGAKU RUGI SELAMA PANDEMI, UPAH PEKERJA 8 BULAN BELUM 
DIBAYAR 

Perum Damri angkat suara ihwal tudingan perusahaan menelantarkan sejumlah tenaga kerja 
dengan tidak membayar upah selama 5-8 bulan. Corporate Secretary Perum Damri Sidik 
Pramono mengatakan kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik sejak pandemi Covid-19 
melanda pada Maret 2020. 

Kondisi tersebut diperparah dengan berkurangnya mobilitas masyarakat sehingga terjadi 
penurunan aktivitas transportasi massal. "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," katanya, Kamis, 17 Juni 2021. 

Kendati demikian, Sidik menegaskan bahwa hal tersebut bersifat penundaan sehingga dicatat 
sebagai utang perusahaan. Jika pada saatnya nanti kondisi membaik, kewajiban perusahaan 
tentu akan dipenuhi. 

Dia menyatakan telah membicarakan kondisi tersebut kepada serikat pekerja. "Tidak benar jika 
dinyatakan para pekerja kesulitan mengadakan perundingan bipartit dengan manajemen, 
terlebih jika itu dinyatakan karena ketua serikat pekerja dimutasikan ke Papua." 

DAMRI sebelumnya diduga mengabaikan buruh alih daya dan pekerja tetapnya selama pandemi 
Covid-19. Sejumlah tenaga kerja melaporkan tidak menerima pembayaran upah selama 5 bulan 
sampai dengan 8 bulan. 

“Barangkali Menteri BUMN tidak tahu ada pengabaian hak-hak pekerja baik di pusat maupun 
daerah, Damri tidak membayarkan upah 5-8 bulan. Bisa jadi ini akal-akalan direksi yang tidak 
diketahui pemerintah,” ujar Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi 
Iswan Abdullah dalam konferensi pers, Rabu, 16 Juni 2021. 

Dia menyebut mayoritas pekerja yang tidak menerima upah merupakan sopir. Tak hanya itu, 
DAMRI dituding membayar upah bagi pegawainya di bawah batas minimum akibat adanya 
pemotongan gaji sejak pandemi. 
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positive - Satu Kahkonen (Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste) Middle class 
job adalah pekerjaan dengan tingkat produktivitas, pendapatan, dan manfaat sosial yang lebih 
tinggi. Indonesia masih kurang akan hal ini 

positive - Satu Kahkonen (Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste) Partisipasi 
ekonomi dengan perempuan akan meningkatkan dividen. Perempuan apabila ada di tampuk 
kepemimpinan sangat penting untuk membuat perubahan 

 

Ringkasan 

Bank Dunia menyebut produktivitas dan manfaat dari pekerja kelas menengah di Indonesia 
sudah cukup tinggi. Hanya saja, Indonesia dinilai masih kekurangan tenaga kerja kelas 
menengah. “Middle class job adalah pekerjaan dengan tingkat produktivitas, pendapatan, dan 
manfaat sosial yang lebih tinggi. Indonesia masih kurang akan hal ini,” ujar Direktur Bank Dunia 
untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen dalam webinar Bank Dunia “Boost The 
Recovery,” Kamis (17/6). 

 

BANK DUNIA: INDONESIA KEKURANGAN TENAGA KERJA KELAS MENENGAH 

Bank Dunia menyebut produktivitas dan manfaat dari pekerja kelas menengah di Indonesia 
sudah cukup tinggi. Hanya saja, Indonesia dinilai masih kekurangan tenaga kerja kelas 
menengah. 

“Middle class job adalah pekerjaan dengan tingkat produktivitas, pendapatan, dan manfaat sosial 
yang lebih tinggi. Indonesia masih kurang akan hal ini,” ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia 
dan Timor Leste, Satu Kahkonen dalam webinar Bank Dunia “Boost The Recovery,” Kamis (17/6). 

Kahkonen mengimbau pemerintah Indonesia untuk lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja 
kelas menengah. Hal ini juga dalam rangka melakukan reformasi penciptaan lapangan kerja. 
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Menurut dia, beberapa hal mampu mendorong penciptaan lapangan kerja kelas menengah 
antara lain kompetisi, investasi, juga perdagangan. Namun, dari sisi perdagangan, Indonesia 
masih menghadapi tantangan seperti penghalang perdagangan. 

Indonesia sendiri saat ini juga telah mengimplementasikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja 
untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, beleid tersebut bisa 
menjadi salah satu angin segar dari prospek penciptaan lapangan kerja kelas menengah. 

Selanjutnya, Bank Dunia juga menyarankan Indonesia meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM). Angkatan kerja perlu dibekali dengan keterampilan yang bisa diberi lewat 
pelatihan serta edukasi. 

Isu kesetaraan gender juga menjadi perhatian Kahkonen. Menurutnya, Indonesia baiknya fokus 
dalam mengikutsertakan lebih banyak perempuan dalam angkatan kerja. 

Menurutnya, kesetaraan ini akan membuka peluang baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk 
mendapatkan penghasilan. Apalagi, seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat yang 
kehilangan lapangan pekerjaan karena COVID-19. 

“Partisipasi ekonomi dengan perempuan akan meningkatkan dividen. Perempuan apabila ada di 
tampuk kepemimpinan sangat penting untuk membuat perubahan," tambahnya. 
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Ringkasan 

Walaupun masa pandemi Covid-19 masih melanda dunia, tetapi tidak menyurutkan niat sebagian 
orang untuk bekerja ke luar negeri. Bahkan seperti yang terjadi di Bali, beberapa Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) sudah berangkat kerja ke luar negeri. 

 

GUBERNUR BALI LINDUNGI PEKERJA MIGRAN ASAL BALI MELALUI PERGUB, BISA 
MENYAPA VIA VIDEO CALL 

DENPASAR - Walaupun masa pandemi Covid-19 masih melanda dunia, tetapi tidak menyurutkan 
niat sebagian orang untuk bekerja ke luar negeri. 

Bahkan seperti yang terjadi di Bali, beberapa Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah berangkat 
kerja ke luar negeri. 

Salah satunya yang sudah berangkat adalah mereka yang bekerja di kapal pesiar. 

Hingga Kamis (10/6) ini, sebanyak 2.702 orang PMI telah berangkat untuk bekerja ke kapal 
pesiar. 

"Yang sudah berangkat per-data hari ini sebanyak 2.702 PMI," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda saat dikonfirmasi, Kamis siang. 

Total tersebut menurutnya relatif masih sedikit dari total PMI asal Bali yang dulu dipulangkan 
karena pandemi covid-19, sebanyak 15.742 orang. 

"Kalau yang dipulangkan ada 15.742 orang," ujar dia. 

Pun begitu, pihaknya menyambut baik keberangkatan para PMI asal Bali tersebut. 
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Pasalnya, hal ini seperti secercah harapan bagi masyarakat Bali yang selama ini keadaan 
ekonominya terpuruk akibat hantaman pandemi. 

"Baik lah. Kita kan tahu di tengah-tengah masa seperti ini lapangan kerja terbatas, yang ada 
pekerja-pekerja punya skill dapat bersaing dengan tenaga kerja asing lainnya," paparnya. 

Ia menyebutkan, untuk melindungi para PMI asal Bali, Gubernur Bali, Wayan Koster telah 
menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Perlindungan 
PMI Krama Bali. 

Bahkan, ia menyebut dalam pergub tersebut berbagai hak dan kewajiban para PMI tercantum 
jelas dalam Pergub itu. 

"Semua persyaratan ada di Pergub 12 Tahun 2021, dalam Pergub tersebut bertujuan menjamin 
perlindungan PMI, termasuk hak-hak dan kewajiban mereka," paparnya. 

Ia mengungkapkan, dalam Pergub tersebut sangat komprehensif yakni meliputi perlindungan 
PMI asal Bali sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja, perlindungan keluarga PMI asal 
Bali, hak dan kewajiban, sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI asal Bali, dan 
peran masyarakat. 

Perlindungan PMI asal Bali sebelum bekerja, meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi 
informasi, program Jaminan Sosial PMI asal Bali, pendampingan hukum, fasilitasi Dana 
Penguatan Modal, dan fasilitasi peningkatan Kompetensi Kerja PMI asal Bali. 

Lalu, nantinya juga akan diberikan perlindungan sebelum bekerja yang nantinya dilaksanakan 
oleh dinas terkait melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan 
instansi terkait. 

Guna menyelenggarakan tata kelola Perlindungan PMI asal Bali, Pemerintah Provinsi 
membangun Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) untuk melakukan pendataan PMI asal 
Bali dan juga sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi yang dilakukan melalui 
laman https://sisnaker.baliprov.go.id. 

"Melalui Sisnaker ini PMI asal Bali melaksanakan pendaftaran dengan mengunggah antara lain: 
KTP, Kartu Keluarga, Sertifikat Kompetensi Kerja/Sertifikat Ijasah Keterampilan/Ijasah 
Pendidikan Formal, Perjanjian Kerja/Perjanjian Kerja Laut; paspor; dan sebagainya. PMI asal Bali 
yang sudah mendaftar akan diberikan Kartu Identitas PMI asal Bali," paparnya. 

Dengan sistem ini, maka Pemerintah Provinsi Bali akan lebih mudah berkomunikasi dan 
berkoordinasi dengan para PMI asal Bali setiap saat melalui video conference atau secara virtual 
untuk menyapa dan mengetahui kondisi permasalahan yang dihadapi di Perusahaan/Negara 
manapun bekerja. 

"Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan fasilitasi guna meningkatkan kualitas dan tambahan 
kompetensi PMI asal Bali, melalui koordinasi dan/atau penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta swasta. 

Dengan pendidikan dan pelatihan, PMI asal Bali akan memiliki kompetensi yang bisa dipakai 
sebagai tambahan untuk bekerja sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. Pemerintah 
Provinsi akan melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Pihak Swasta untuk 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja," ucap dia. (gil) 
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Narasumber 

positive - Rudi Susanto (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Surabaya) Saya sangat 
mengapresiasi hasil kerja dari para teman-teman agen yang merupakan perpanjangan tangan 
kami dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pekerja di Indonesia. Dengan 
demikian teman-teman semua juga sudah turut mendukung program pemerintah dalam 
menyejahterahkan dan menjamin perlindungan sosial para pekerja 

neutral - Rudi Susanto (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Surabaya) Harapan kami 
setelah kegiatan ini Agen Perisai memahami manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan terbaru 
dan dapat menjadi bekal untuk memberikan sosialisasi kepada calon peserta BPJS 
Ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

BPJAMSOSTEK Cabang Surabaya Rungkut melakukan pembinaan dan apresiasi kepada agen 
perisai BPJAMSOSTEK bertempat di Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Surabaya Rungkut, Kamis 
(17/6/2021). Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Surabaya Rungkut, Rudi Susanto mengatakan acara 
yang digagas oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur dan dihadiri Deny 
Yusyulian, Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur yang langsung memberikan arahan, monitoring, 
evaluasi dan pembahasan program kerja Kantor dan Agen Perisai Tahun 2021 dalam rangka 
pencapaian target yang ditetapkan. 

 

BPJAMSOSTEK SURABAYA RUNGKUT DORONG PERISAI PERLUAS CAKUPAN 
PERLINDUNGAN 

Surabaya, BPJAMSOSTEK Cabang Surabaya Rungkut melakukan pembinaan dan apresiasi 
kepada agen perisai BPJAMSOSTEK bertempat di Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Surabaya 
Rungkut, Kamis (17/6/2021). 
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Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Surabaya Rungkut, Rudi Susanto mengatakan acara yang digagas 
oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur dan dihadiri Deny Yusyulian, Deputi 
Direktur Wilayah Jawa Timur yang langsung memberikan arahan, monitoring, evaluasi dan 
pembahasan program kerja Kantor dan Agen Perisai Tahun 2021 dalam rangka pencapaian 
target yang ditetapkan. 

Agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) adalah salah satu mitra BPJS 
Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi terkait pendaftaran, perubahan data dan klaim 
BPJS Ketenagakerjaan. 

Oleh karena itu diperlukan pembinaan kepada agen perisai agar agen perisai lebih memahami 
manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan yang terbaru, dan memberikan kontribusi maksimal 
kepada BPJS Ketenagakerjaan. 

Rudi mengatakan selain memberikan pembinaan tentang manfaat dan program dalam rangka 
akuisisi peserta, kegiatan ini juga kami sisipkan pemberian apresiasi pencapaian agen perisai di 
tahun 2020 serta tetap menjaga semangat para agen Perisai meningkatkan pemahaman terkait 
program dan manfaat BPJAMSOSTEK guna meningkatkatkan kepesertaan baik PU dan BPU 
dalam masa pandemi Covid 19. 

"Saya sangat mengapresiasi hasil kerja dari para teman-teman agen yang merupakan 
perpanjangan tangan kami dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pekerja di 
Indonesia. Dengan demikian teman-teman semua juga sudah turut mendukung program 
pemerintah dalam menyejahterahkan dan menjamin perlindungan sosial para pekerja," kata 
Rudi. 

Rudi menjelaskan hingga saat ini BPJAMSOSTEK Cabang Surabaya Rungkut telah bekerjasama 
dengan 16 agen perisai. 

"Harapan kami setelah kegiatan ini Agen Perisai memahami manfaat dan program BPJS 
Ketenagakerjaan terbaru dan dapat menjadi bekal untuk memberikan sosialisasi kepada calon 
peserta BPJS Ketenagakerjaan," tutupnya. [geh]. 
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Narasumber 

negative - Yumanilu (Kepala Desa Pondok Bakil) Ada lima orang TKA asal Tiongkok yang 
dipekerjakan oleh sub kontraktor di lokasi PIT 5. Tiga orang dari lima TKA itu baru tiba dalam 
bulan ini. Sementara kami desa Pondok Bakil wajib memberikan laporan kepada pihak Gugus 
Tugas terkait soal keberadaan orang asing di wilayah desa kami 

neutral - Yumanilu (Kepala Desa Pondok Bakil) Kami mohon kepada kepolisian agar melakukan 
penertiban kepada kontraktor PT Injatama yang menggunakan tenaga kerja asing, sehingga 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

positive - Kombes Pol Sudarno (Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Bengkulu) Nanti kalau 
laporan sudah sampai tentu akan ditindak lanjuti, dan dilakukan pengumpulan informasi terlebih 
dahulu dan kami juga mengucapkan terima kasih dengan adanya masukan atau aduan dari 
Kades sehingga di kemudian hari tidak muncul masalah yang lebih besar 

 

Ringkasan 

Perangkat Desa Pondok Bakil, Kabupaten Bengkulu Utara melaporkan manajemen perusahaan 
batu bara, PT Injatama ke Polda Bengkulu karena dianggap telah membuat keresahan di tengah 
masyarakat dengan mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah masa pandemi 
COVID-19. Kepala Desa Pondok Bakil Yusmanilu mengatakan, warga khawatir keberadaan TKA 
tersebut akan memicu penyebaran virus corona jenis baru di desa mereka. Apalagi kedatangan 
para TKA itu tidak dilaporkan ke perangkat desa. 
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WARGA BENGKULU RESAH MARAK TKA CHINA DATANG SAAT PANDEMI, 
PERUSAHAAN BATU BARA DIPOLISIKAN 

Perangkat Desa Pondok Bakil, Kabupaten Bengkulu Utara melaporkan manajemen perusahaan 
batu bara, PT Injatama ke Polda Bengkulu karena dianggap telah membuat keresahan di tengah 
masyarakat dengan mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah masa pandemi 
COVID-19. 

Kepala Desa Pondok Bakil Yusmanilu mengatakan, warga khawatir keberadaan TKA tersebut 
akan memicu penyebaran virus corona jenis baru di desa mereka. Apalagi kedatangan para TKA 
itu tidak dilaporkan ke perangkat desa. 

"Ada lima orang TKA asal Tiongkok yang dipekerjakan oleh sub kontraktor di lokasi PIT 5. Tiga 
orang dari lima TKA itu baru tiba dalam bulan ini. Sementara kami desa Pondok Bakil wajib 
memberikan laporan kepada pihak Gugus Tugas terkait soal keberadaan orang asing di wilayah 
desa kami," kata Yumanilu, Kamis. 

Ia menambahkan, masyarakat semakin khawatir ketika salah satu pekerja di perusahaan 
tersebut yang merupakan warga Desa Pondok Bakil dinyatakan reaktif COVID-19 berdasarkan 
hasil tes cepat. 

Sebelumnya, warga desa yang menjadi sopir di perusahaan itu sempat mengantarkan tiga orang 
TKA yang baru tiba itu berbelanja ke pasar. 

Menurutnya, warga melalui perangkat desa telah berupaya menjalin komunikasi dengan 
manajemen perusahaan untuk menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat. Namun upaya 
yang dilakukan gagal karena dihalang-halangi pihak keamanan yang berjaga di luar kantor. 

Laporan warga desa yang ditujukan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda 
Bengkulu itu juga terkait penyerapan tenaga kerja lokal yang dinilai belum maksimal. 

"Kami mohon kepada kepolisian agar melakukan penertiban kepada kontraktor PT Injatama yang 
menggunakan tenaga kerja asing, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno menyebut 
kepolisian akan melakukan pengumpulan informasi lebih lanjut terkait laporan tersebut. 

"Nanti kalau laporan sudah sampai tentu akan ditindak lanjuti, dan dilakukan pengumpulan 
informasi terlebih dahulu dan kami juga mengucapkan terima kasih dengan adanya masukan 
atau aduan dari Kades sehingga di kemudian hari tidak muncul masalah yang lebih besar," 
demikian Sudarno. 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang kembali terpilih sebagai anggota 
Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok pekerja. 
Dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara 
daring di Jenewa, Swiss tersebut, pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai Anggota 
Reguler GB ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College, dengan perolehan suara 
210 dari 230 total suara pada pemilihan yang berlangsung 14 Juni 2021. 

 

TERPILIH ANGGOTA DEPUTI GB ILO, SAID IQBAL DAPAT UCAPAN SELAMAT DARI 
MENAKER IDA FAUZIYAH 

.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang kembali terpilih sebagai anggota 
Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok pekerja. 

Dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara 
daring di Jenewa, Swiss tersebut, pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai Anggota 
Reguler GB ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College, dengan perolehan suara 
210 dari 230 total suara pada pemilihan yang berlangsung 14 Juni 2021. 

"Dengan keanggotaan reguler Pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di 
GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dengan kolaborasi pemerintah dan SP/SB dan juga 
kelompok pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk bersama-sama mendorong isu-isu 
ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional," kata Menaker Ida, di Jakarta, Kamis 
(17/6). 
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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. 

Menaker Ida mengatakan, keanggotaan reguler GB ILO memiliki nilai strategis, mengingat 
Indonesia akan memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO, 
khususnya dalam pembahasan pertemuan GB ILO dan proses pemilihan Direktur Jenderal ILO. 

"Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi 
koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal 
dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan," kata Menaker Ida. 

Sebagai Anggota Reguler GB ILO, kata Menaker Ida, ada beberapa hal yang penting untuk 
Indonesia, khususnya dalam tata kelola ILO antara lain peningkatan peran ILO dalam 
mendukung negara anggota dari ekonomi berkembang dalam mempromosikan social justice 
(keadilan sosial) dan decent work, serta pencapaian agenda 2030 untuk pembangunan 
berkelanjutan, khususnya SDG 8. 

Selain itu Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, khususnya mendorong 
berlakunya Amandemen 1986 dari Konstitusi ILO yang salah satu isinya adalah penghapusan 
negara-negara Chief Industrial Importance dan distribusi geografis sumber daya manusia di 
Kantor ILO, termasuk mengingat masih minimalnya WNI yang bekerja. 

 

 

 

  



 

117 

 

Judul Said Iqbal Terpilih Jadi Anggota Deputi GB ILO, Menaker Sampaikan 
Apresiasinya 

Nama Media suara.com 

Newstrend Apresiasi Kemnaker Kepada Presiden KSPI 

Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/06/17/180549/said-iqbal-terpilih-
jadi-anggota-deputi-gb-ilo-menaker-sampaikan-apresiasinya 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-17 18:05:00 

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) Dengan keanggotaan reguler pemerintah 
Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dan 
kolaborasi pemerintah dan SP/SB, serta kelompok pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk 
bersama-sama mendorong isu ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan posisi sebagai anggota regular GB 
ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi 
penting ini harus dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara 
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 
ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal kembali terpilih sebagai 
anggota Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok 
pekerja. Atas prestasi ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyampaikan 
apresiasinya. 

 

SAID IQBAL TERPILIH JADI ANGGOTA DEPUTI GB ILO, MENAKER SAMPAIKAN 
APRESIASINYA 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal kembali terpilih sebagai 
anggota Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok 
pekerja. Atas prestasi ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyampaikan 
apresiasinya. 
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"Dengan keanggotaan reguler pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di 
GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dan kolaborasi pemerintah dan SP/SB, serta kelompok 
pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk bersama-sama mendorong isu ketenagakerjaan 
yang menjadi kepentingan nasional," katanya, Jakarta, Kamis (17/6/2021). 

Dalam rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara 
daring di Jenewa, Swiss tersebut, pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai anggota 
reguler GB ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College, dengan perolehan suara 
210 dari 230 total suara pada pemilihan yang berlangsung 14 Juni 2021. 

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. 

Menaker mengatakan, keanggotaan reguler GB ILO memiliki nilai strategis, mengingat Indonesia 
akan memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO, khususnya 
dalam pembahasan pertemuan GB ILO dan proses pemilihan Direktur Jenderal ILO. 

"Dengan posisi sebagai anggota regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi 
koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal 
dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan," katanya. 

Sebagai anggota reguler GB ILO, ada beberapa hal yang penting untuk Indonesia, khususnya 
dalam tata kelola ILO antara lain peningkatan peran ILO dalam mendukung negara anggota dari 
ekonomi berkembang dalam mempromosikan social justice (keadilan sosial) dan decent work, 
serta pencapaian Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 8. 

Selain itu Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, khususnya mendorong 
berlakunya Amandemen 1986 dari Konstitusi ILO yang salah satu isinya adalah penghapusan 
negara-negara Chief Industrial Importance dan distribusi geografis sumber daya manusia di 
kantor ILO, mengingat masih minimalnya WNI yang bekerja. 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Ini adalah 
upaya menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya, dan tidak lupa keseimbangan dan 
kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Ketiga 
penyesuaian aspek pengaturan yang berkaitan keberpihakan dan penguatan serta perlindungan 
UMKM dan koperasi dan industri nasional 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Menyatakan 
undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja tidak bertentangan dengan undang-
undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Lapangan 
kerja ini akan menampung 9,29 tenaga kerja yang tidak atau belum bekerja 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Nantinya 
akan mendorong peningkatan konsumsi 5,4-5,6% 

 

Ringkasan 

UU Cipta Kerja digugat ke Mahkamah Konstitusi, hari ini pemerintah hadir dalam sidang gugatan 
uji formil UU Cipta Kerja. Kehadiran pemerintah diwakili 10 menteri yang membacakan 
keterangan Presiden Joko Widodo atas permintaan uji formil dari UU Cipta Kerja. 

 

10 MENTERI HABIS-HABISAN BELA OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI DEPAN MK 

UU Cipta Kerja digugat ke Mahkamah Konstitusi, hari ini pemerintah hadir dalam sidang gugatan 
uji formil UU Cipta Kerja. Kehadiran pemerintah diwakili 10 menteri yang membacakan 
keterangan Presiden Joko Widodo atas permintaan uji formil dari UU Cipta Kerja. 
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Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi juru bicara pemerintah dalam persidangan ini, 
Airlangga menyatakan proses penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. 

Pemerintah juga menilai secara formil pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan pasal 
20 UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011. 

Airlangga memaparkan ada 4 tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja, yang pertama adalah 
penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan 
pemberdayaan sektor UMKM dan koperasi. 

"Ini adalah upaya menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya, dan tidak lupa 
keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional," ungkap Airlangga 
dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Kamis (17/6/2021). 

Kedua, UU Cipta Kerja juga akan memastikan terjaminnya hak masyarakat sebagai tenaga kerja 
memperoleh pekerjaan dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja. 

"Ketiga penyesuaian aspek pengaturan yang berkaitan keberpihakan dan penguatan serta 
perlindungan UMKM dan koperasi dan industri nasional," lanjut Airlangga. 

Tujuan yang terakhir adalah penyesuaian aspek pengaturan yang meningkatkan ekosistem 
investasi dan kemudahan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada 
kepentingan nasional. 

Siapa saja 10 menteri yang hadir dalam sidang gugatan UU Cipta Kerja hari ini? Buka halaman 
selanjutnya. 

Adapun daftar 10 menteri yang hadir untuk membela UU Cipta Kerja di sidang Mahkamah 
Konstitusi adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna 
Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

Kemudian ada juga Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga 
Menko Polhukam Mahfud MD. 

Pemerintah juga meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
beserta anggota Majelis untuk memberikan empat keputusan dalam sidang uji formil ini. 
Pertama, menerima keterangan presiden yang diwakili 10 menterinya secara keseluruhan. 

Kedua, menyatakan pemohon uji formil tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 
Ketiga, menolak permohonan pengujian formil undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang 
Cipta kerja para pemohon untuk seluruhnya. 

"Menyatakan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja tidak bertentangan 
dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945," ungkap Airlangga. 

Sidang perkara yang dilakukan hari ini dilakukan menggabungkan beberapa gugatan. Mulai dari 
Perkara no 91, 103, 105, 107/PUU-XVII/2020 dan Perkara 4,6/PUU-XIX/2O21. Diketahui, 
mayoritas gugatan-gugatan ini diajukan oleh elemen pekerja dan buruh yang menolak Omnibus 
Law Cipta Kerja. 

Lalu apa sih alasan pemerintah ngotot banget membuat Omnibus Law Cipta Kerja? Airlangga 
mengatakan pemerintah mengklaim UU Cipta Kerja akan memberikan banyak manfaat bagi 
Indonesia. Mulai dari pengembangan tenaga kerja hingga menaikkan kesejahteraan masyarakat. 
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Pertama, pemerintah menargetkan undang-undang ini mampu memicu penciptaan 2,7-3 juta 
lapangan kerja per tahun, jauh lebih besar dibanding di situasi normal tanpa pandemi lapangan 
kerja hanya bertambah 2 juta per tahun. 

"Lapangan kerja ini akan menampung 9,29 tenaga kerja yang tidak atau belum bekerja," ungkap 
Airlangga. 

Pemerintah juga menargetkan akan ada kenaikan upah yang pertumbuhannya sesuai dengan 
pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu produktivitas akan meningkat, sejauh ini produktivitas 
tenaga kerja Indonesia sangat rendah, di bawah rata-rata Asean. 

Selanjutnya, UU Cipta Kerja akan meningkatkan masuknya investasi sebesar 6,6 - 7% untuk 
membangun atau mengembangkan usaha dan ujungnya menciptakan lapangan kerja dan 
kesejahteraan tenaga kerja yang mampu mendorong peningkatan konsumsi. 

"Nantinya akan mendorong peningkatan konsumsi 5,4-5,6%," ungkap Airlangga. 

Kemudian, Airlangga menjelaskan UU Cipta Kerja akan memberdayakan UMKM. UU Cipta Kerja 
disebut mampu mendukung peningkatan kontribusi sektor ini terhadap PDB menjadi 65%. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang kembali terpilih sebagai anggota 
Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization ( ILO ) dari kelompok pekerja. 
Pada rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring 
di Jenewa, Swiss tersebut, pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai Anggota Reguler GB 
ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College, dengan perolehan suara 210 dari 230 
total suara pada pemilihan yang berlangsung 14 Juni 2021. 

 

MENAKER IDA SAMPAIKAN SELAMAT KEPADA SAID IQBAL YANG TERPILIH 
SEBAGAI ANGGOTA DEPUTI GB ILO 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan selamat dan apresiasi kepada 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang kembali terpilih sebagai 
anggota Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization ( ILO ) dari kelompok 
pekerja. 

Pada rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring 
di Jenewa, Swiss tersebut, pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai Anggota Reguler GB 
ILO periode 2021-2024 dari Government Electoral College, dengan perolehan suara 210 dari 230 
total suara pada pemilihan yang berlangsung 14 Juni 2021. 

"Dengan keanggotaan reguler Pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota Deputi di 
GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dengan kolaborasi Pemerintah dan SP/SB dan juga 
kelompok pengusaha akan semakin kuat dan baik untuk bersama2 mendorong isu-isu 
ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan nasional," kata Menaker Ida di Jakarta pada Kamis 
(17/6). 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
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program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. Sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga 
memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. 

Menaker Ida mengatakan keanggotaan reguler GB ILO memiliki nilai strategis, mengingat 
Indonesia akan memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO, 
khususnya dalam pembahasan pertemuan GB ILO dan proses pemilihan Direktur Jenderal ILO. 

"Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi 
koordinator negara-negara ASEAN di ILO. Posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal 
dalam meningkatkan kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan," kata Menaker Ida. 

Sebagai Anggota Reguler GB ILO, kata Menaker Ida ada beberapa hal yang penting untuk 
Indonesia, khususnya dalam tata kelola ILO antara lain peningkatan Peran ILO dalam 
mendukung Negara Anggota dari ekonomi berkembang dalam mempromosikan social justice 
(keadilan sosial) dan decent work, serta pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan, khususnya SDG 8. 

Selain itu Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, khususnya mendorong 
berlakunya Amandemen 1986 dari Konstitusi ILO yang salah satu isinya adalah penghapusan 
negara-negara Chief Industrial Importance dan distribusi geografis sumber daya manusia di 
Kantor ILO, termasuk mengingat masih minimalnya WNI yang bekerja. 
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Gandeng Rumah Sakit Bali Med Buleleng, BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar membuka Pusat 
Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Ke-5 di Kabupaten Buleleng dalam upaya memberikan 
cakupan kepesertaan. Meningkatkan cakupan pelayanan terhadap kepersertaan masyarakat 
pekerja di Kabupaten Buleleng, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar membuka Pusat 
Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Ke-5 di Rumah Sakit Bali Med Buleleng, Kamis (17/6/2021), 
yang ditandai dengan penandatanganan kesepahaman antara Kepala Kantor Cabang BPJS 
Ketenagakerjaan Bali Denpasar Opik Taufik dengan Direktur Rumah Sakit Bali Med Buleleng, dr. 
Ida Ayu Dewi Indrayani. 

 

GANDENG BALI MED BULELENG, PBJS-TK KEMBALI BUKA PLKK DI BULELENG 

Singaraja: Gandeng Rumah Sakit Bali Med Buleleng, BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar 
membuka Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Ke-5 di Kabupaten Buleleng dalam upaya 
memberikan cakupan kepesertaan. 

Meningkatkan cakupan pelayanan terhadap kepersertaan masyarakat pekerja di Kabupaten 
Buleleng, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar membuka Pusat Layanan Kecelakaan 
Kerja (PLKK) Ke-5 di Rumah Sakit Bali Med Buleleng, Kamis (17/6/2021), yang ditandai dengan 
penandatanganan kesepahaman antara Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bali 
Denpasar Opik Taufik dengan Direktur Rumah Sakit Bali Med Buleleng, dr. Ida Ayu Dewi 
Indrayani. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar mengatakan, PLKK akan menjadi ujung tombak 
pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang secara khusus menyasar terhadap masyarakat pekerja. 

"Jadi selama ini kami bekerjasama dengan 4 PLKK dan sekarang ini menjadi PLKK kami yang 
kelima dan mudah-mudahan dengan kerjasama ini kami bisa memberikan alternatif pilihan dan 
juga memperluas cakupan pelayanan kami kepada masyarakat pekerja sehingga layanan kepada 
mereka bisa ditingkatkan dan peserta lebih puas, khususnya kepada masyarakat pekerja di 
Kabupaten Buleleng," ungkapnya. 
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Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bali, Opik Taufik menegaskan, Rumah Sakit Bali Med Buleleng 
sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan di Buleleng memiliki 
kewajiban didalam memberikan pelayanan secara optimal terhadap kepesertaan masyarakat 
pekerja di Kabupaten Buleleng, bahkan diyakini Rumah sakit yang berlokasi di Banjar Tegal itu 
akan memberikan pelayanan yang maksimal, apalagi diperkuat oleh tenaga dokter spesialis 
termasuk dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang kembali terpilih sebagai anggota 
Deputi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) dari kelompok pekerja. Ida 
mengatakan dengan keanggotaan reguler Pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai anggota 
Deputi di GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dengan kolaborasi Pemerintah dan SP/SB dan 
juga kelompok pengusaha akan semakin kuat. 

 

SAID IQBAL TERPILIH JADI ANGGOTA DEPUTI GB ILO, MENAKER: SELAMAT 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
Fauziyah, menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said Iqbal, yang kembali terpilih sebagai anggota Deputi Governing Body (GB) 
International Labour Organization (ILO) dari kelompok pekerja. 

Ida mengatakan dengan keanggotaan reguler Pemerintah Indonesia dan Said Iqbal sebagai 
anggota Deputi di GB ILO, ke depan diharapkan koordinasi dengan kolaborasi Pemerintah dan 
SP/SB dan juga kelompok pengusaha akan semakin kuat. 

"Baik untuk bersama-sama mendorong isu-isu ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan 
nasional," kata Menaker Ida di Jakarta pada Kamis (17/6/2021). 

Indonesia turut dalam perhelatan rangkaian acara International Labour Conference (ILC) ke-109 
yang diadakan secara daring di Jenewa, Swiss di bulan Juni ini. 

Pemerintah Indonesia juga telah terpilih sebagai Anggota Reguler GB ILO periode 2021-2024 
dari Government Electoral College. 

Indonesia mendapat perolehan suara 210 dari 230 total suara pada pemilihan yang berlangsung 
14 Juni 2021. 
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GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara. 

Indonesia turut 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. 

Menaker Ida mengatakan, keanggotaan reguler GB ILO memiliki nilai strategis, mengingat 
Indonesia akan memiliki hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. 

Khususnya dalam pembahasan pertemuan GB ILO dan proses pemilihan Direktur Jenderal ILO. 

"Dengan posisi sebagai Anggota Regular GB ILO dimaksud, Indonesia juga akan menjadi 
koordinator negara-negara ASEAN di ILO," kata Ida. 

Ida berujar posisi penting ini harus dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kerja sama 
tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam menyelesaikan berbagai 
permasalahan ketenagakerjaan. 

Menaker mengatakan sebagai Anggota Reguler GB ILO, ada beberapa hal yang penting untuk 
Indonesia, khususnya dalam tata kelola ILO. 

Antara lain peningkatan Peran ILO dalam mendukung Negara Anggota dari ekonomi berkembang 
dalam mempromosikan social justice (keadilan sosial) dan decent work, serta pencapaian Agenda 
2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 8. 

Selain itu Indonesia juga mendorong demokrasi dalam tata kelola ILO, khususnya mendorong 
berlakunya Amandemen 1986 dari Konstitusi ILO yang salah satu isinya adalah penghapusan 
negara-negara Chief Industrial Importance dan distribusi geografis sumber daya manusia di 
Kantor ILO, termasuk mengingat masih minimalnya WNI yang bekerja. 
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Digitalisasi menjadi norma baru dan menjadi sangat penting bagi perusahaan modern maupun 
institusi pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Reformasi birokrasi salah satunya 
diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan 
masif. Hal ini penting agar bangsa ini mampu memenangkan kompetisi di pasar global. 

 

MENAKER: REFORMASI BIROKRASI MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI 
INFORMASI 

JAKARTA - Digitalisasi menjadi norma baru dan menjadi sangat penting bagi perusahaan modern 
maupun institusi pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Reformasi birokrasi salah satunya 
diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan 
masif. Hal ini penting agar bangsa ini mampu memenangkan kompetisi di pasar global. 

Demikian antara lain disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat membuka 
sekaligus menyampaikan arahan pada acara "Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era 
Digitalisasi" di Novotel Hotel, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). 

"Kemnaker berupaya mengoptimalkan kinerja petugas pengantar kerja yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Hal ini dalam upaya menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat 
pesatnya perkembangan teknologi," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Kamis 
(17/6/2021). 

Masyarakat abad ini, papar Ida, sangat familiar dengan aplikasi smartphone, yang mampu 
menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam menerima informasi pasar kerja 
dan dunia kerja. 

"Kehadiran secara fisik saat ini berkurang dan menjadi tak penting saat ini. Apalagi di masa 
pandemi Covid-19. Pilihan penggunaan aplikasi sekarang ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, 
pengantar kerja dapat menjadi agent of change (agen perubahan) yang mampu memberi warna 
baru dalam budaya organisasi di mana pun berkarya," ujarnya. 
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Acara ini diikuti sekitar 200 orang pejabat fungsional pengantar kerja. "Saya sungguh sangat 
antusias dengan tema kegiatan ini. Karena dalam situasi pandemi Covid-19 kita tetap produktif. 
Koordinasi yang kuat dan berkesinambungan antara Pengantar Kerja di Kementerian 
Ketenagakerjaan maupun di BP2IP itu sangat diperlukan karena banyak masalah, banyak 
persoalan Ketenagakerjaan saat ini," kata Ida. 

Pengantar Kerja, lanjut Ida, berperan penting untuk menurunkan angka 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. 

"Di pundak bapak dan ibu Pengantar Kerja inilah kami taruhkan. Saya berharap dapat menjadi 
ujung tombak penempatan kerja. Memiliki peran sangat strategis dan penting dalam 
menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar Kemnaker," katanya. 

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. 

Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono mengatakan, dalam 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 200 
orang," kata Suhartono. (abd). 
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Kementerian Ketenagakerjaan siapkan langkah strategis, transformatif, dan inovatif untuk 
menghadapi masalah dan tantangan pembangunan ketenagakerjaan melalui 9 lompatan besar. 
Hal itu guna merespons berbagai perkembangan dan ilmu pengetahuan teknologi dalam 
digitalisasi yang berpengaruh terhadap dunia ketenagakerjaan. "Sembilan lompatan ini guna 
merespons berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia ketenagakerjaan," kata Sekretaris 
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2021). 

 

HADAPI TANTANGAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN, INI 9 LOMPATAN 
KEMNAKER 

Kementerian Ketenagakerjaan siapkan langkah strategis, transformatif, dan inovatif untuk 
menghadapi masalah dan tantangan pembangunan ketenagakerjaan melalui 9 lompatan besar. 
Hal itu guna merespons berbagai perkembangan dan ilmu pengetahuan teknologi dalam 
digitalisasi yang berpengaruh terhadap dunia ketenagakerjaan. 

"Sembilan lompatan ini guna merespons berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia 
ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam keterangan tertulis, 
Kamis (17/6/2021). 

Adapun sembilan lompatan itu terdiri atas transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan, 
transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan 
pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan, ekosistem digital 
SIAPKerja, dan reformasi birokrasi. 

Saat membuka Rapat Kerja Teknis Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2021 secara virtual di 
Jakarta, Rabu (16/6), Anwar mengingatkan semua unit kerja di lingkungan Kemnaker agar selalu 
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berkolaborasi. Ia percaya dengan kolaborasi, implementasi sembilan lompatan Kemnaker 
berjalan dengan optimal. 

Anwar pun mengapresiasi Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) 
Ketenagakerjaan atas konsistensinya membangun koordinasi dan konsolidasi implementasi 9 
Lompatan Besar Kemnaker ini. 

"Hal baik yang digagas Barenbang Ketenagakerjaan ini dapat menjadi sumber semangat dan 
inspirasi bagi unit kerja lainnya di Kemnaker untuk meningkatkan kerja sama, membangun 
sinergi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita besar bersama untuk pembangunan 
ketenagakerjaan yang lebih baik," ungkapnya. 

Sementara itu, secara terpisah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala Badan Perencanaan dan 
Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menyatakan 
kesiapannya berkontribusi dalam semua agenda kebijakan 9 Lompatan Besar Kemnaker. 

Bahkan, saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan terkait agenda, detail agenda, hingga level 
detail aktivitas untuk mengimplementasikan 9 Lompatan Besar Kemnaker dalam program dan 
kegiatan Barenbang Ketenagakerjaan. 

"Tantangan yang ada saat ini tidak hanya dari sisi perubahan karena revolusi industri, namun 
juga tantangan yang lahir sebagai dampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali 
di Indonesia," ungkap Bambang. 

Menurutnya, hal tersebut pasti membawa pola perubahan yang signifikan terhadap aspek 
ketenagakerjaan. Disrupsi digital dan pandemi COVID-19 menuntut pemerintah, khususnya 
Kemnaker untuk cepat tanggap dalam menghadapi dinamika yang ada. 

"Oleh karena itu, transformasi pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya dijalankan melalui 
cara-cara biasa yang konvensional, tetapi harus dengan cara-cara cepat, inovatif, kreatif, namun 
tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar cita-cita 
pembangunan ketenagakerjaan yang digagas dapat terwujud," pungkasnya. 
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Narasumber 

positive - Chairul Arianto (Kepala Kantor Cabang Jakarta Gambir) Sosialisasi yang kami lakukan 
adalah sebagai wujud komitmen agar semua pihak dapat mempunyai pemahaman yang sama 
dengan maksud dan tujuan dari Program JKP tersebut 

 

Ringkasan 

Pemerintah menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJAMSOSTEK. 
Program ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021, yang juga menjadi 
peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja. Manfaat dari Program JKP ini diberikan kepada 
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini adalah merupakan program 
baru yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

BPJAMSOSTEK JAKARTA GAMBIR SOSIALISASI MASIF PROGRAM JKP 

JAKARTA -- Pemerintah menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui 
BPJAMSOSTEK. Program ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021, 
yang juga menjadi peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja. 

Manfaat dari Program JKP ini diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja 
(PHK). Program ini adalah merupakan program baru yang dilakukan oleh Pemerintah melalui 
Kementerian Ketenagakerjaan. 

Mendukung program tersebut BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir lakukan sosialisasi secara masif 
terus menerus sejak 16 Juni 2021 melalui video conference yang di bagi menjadi dua sesi setiap 
harinya kepada pekerja yang telah menjadi peserta Program BPJAMSOSTEK dalam binaan Kantor 
Cabang Jakarta Gambir. Setiap sesi sosialisasi tersebut dihadiri oleh lebih dari 200 perwakilan 
perusahaan. 
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"Sosialisasi yang kami lakukan adalah sebagai wujud komitmen agar semua pihak dapat 
mempunyai pemahaman yang sama dengan maksud dan tujuan dari Program JKP tersebut," 
Chairul Arianto selaku Kepala Kantor Cabang Jakarta Gambir, Kamis (17/6). 

Lebih lanjut disampaikan oleh Chairul manfaat dari Program JKP adalah uang tunai selama enam 
bulan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Untuk mendapatkan manfaat ini, 
perusahaan tidak perlu membayar iuran tambahan karena seluruh iuran ditanggung oleh 
Pemerintah pusat dan rekomposisi dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKM). 

Chairul menambahkan, untuk mendapatkan manfaat tersebut peserta program JKP harus 
memenuhi persyaratan yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), saat pertama kali menjadi peserta 
JKP usia belum mencapai 54 tahun, mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan baik PKWTT 
maupun PKWT, Peserta pada perusahaan skala menengah dan besar terdaftar 5 program 
(JKK,JKM,JHT,JP,JKN). Sedangkan peserta pada perusahaan skala kecil dan mikro terdaftar 4 
program (JKK, JKM, JHT, JKN)". 

Tania Wijaya perwakilan dari Perusahaan SETSUYO ASTEC CORPORATION sebagai salah salah 
satu peserta sosialisasi mengatakan, sosialisasi yang dilakukan oleh BPJAMSOSTEK Jakarta 
Gambir sangat bermanfaat karena kami menjadi mengerti dan paham akan manfaat yang akan 
kami terima dan syarat apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat dari Program JKP. 

BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir juga menyampaikan informasi bahwa selama masa Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Wilayah DKI Jakarta, masyarakat tetap 
dapat mengajukan klaim JHT secara digital melalui website 
www.lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id dan dapat menerima layanan informasi dengan 
menghubungi Call Center 175 terkait program BPJAMSOSTEK dan prosedur Lapak Asik. Layanan 
tanpa kontak fisik atau yang biasa disebut Lapak Asik merupakan inovasi BPJAMSOSTEK untuk 
menyesuaikan kondisi pandemi saat ini dan sebagai wujud dukungan atas kebijakan pemerintah 
dalam program PPKM sebagai salah satu protokol kesehatan dalam upaya pencegahan 
penyebaran virus Covid-19. 
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Judul 9 Lompatan Besar Kemnaker Dalam Menghadapi Masalah Dan 
Tantangan Ketenagakerjaan 
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Newstrend Sembilan Lompatan Kemnaker 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan tengah fokus melakukan langkah-langkah strategis, transformatif, 
dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan ketenagakerjaan melalui 
9 Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan lompatan besar itu terdiri atas transformasi BLK; link and 
match ketenagakerjaan; transformasi program perluasan kesempatan kerja; pengembangan 
talenta muda; perluasan pasar kerja luar negeri; visi baru hubungan industrial; reformasi 
pengawasan; ekosistem digital SIAPKerja; dan reformasi birokrasi. 

 

9 LOMPATAN BESAR KEMNAKER DALAM MENGHADAPI MASALAH DAN TANTANGAN 
KETENAGAKERJAAN 

Kementerian Ketenagakerjaan tengah fokus melakukan langkah-langkah strategis, transformatif, 
dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan ketenagakerjaan melalui 
9 Lompatan Besar Kemnaker. 

Sembilan lompatan besar itu terdiri atas transformasi BLK; link and match ketenagakerjaan; 
transformasi program perluasan kesempatan kerja; pengembangan talenta muda; perluasan 
pasar kerja luar negeri; visi baru hubungan industrial; reformasi pengawasan; ekosistem digital 
SIAPKerja; dan reformasi birokrasi. 

"Sembilan lompatan ini guna merespons berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia 
ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Rapat Kerja 
Teknis Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu malam (16/6). 

Sekjen Anwar mengingatkan, semua unit kerja di lingkungan Kemnaker agar selalu 
berkolaborasi. Sebab, melalui kolaborasilah implementasi sembilan lompatan Kemnaker berjalan 
dengan optimal. 
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Pada kesempatan itu, ia pun mengapresiasi Badan Perencanaan dan Pengembangan 
(Barenbang) Ketenagakerjaan atas konsistensinya membangun koordinasi dan konsolidasi 
implementasi 9 Lompatan Besar Kemnaker ini. 

Menurutnya, hal baik yang digagas Barenbang Ketenagakerjaan dapat menjadi sumber 
semangat dan inspirasi bagi unit kerja lainnya di Kemnaker untuk meningkatkan kerja sama, 
membangun sinergi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita besar bersama untuk 
pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik. 

Sementara itu, secara terpisah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala Badan Perencanaan dan 
Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menyatakan 
kesiapannya berkontribusi dalam semua agenda kebijakan 9 Lompatan Besar Kemnaker. 

Bahkan, saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan terkait agenda, detail agenda, hingga level 
detail aktivitas untuk mengimplementasikan 9 Lompatan Besar Kemnaker dalam program dan 
kegiatan Barenbang Ketenagakerjaan. 

Bambang mengatakan, tantangan yang ada saat ini tidak hanya dari sisi perubahan karena 
revolusi industri, namun juga tantangan yang lahir sebagai dampak pandemi yang terjadi di 
seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. 

Menurutnya, hal tersebut pasti membawa pola perubahan yang signifikan terhadap aspek 
ketenagakerjaan. Disrupsi digital dan pandemi Covid-19 menuntut pemerintah, khususnya 
Kemnaker untuk cepat tanggap dalam menghadapi dinamika yang ada. 

"Oleh karena itu, transformasi pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya dijalankan melalui 
cara-cara biasa yang konvensional, tetapi harus dengan cara-cara cepat, inovatif, kreatif, namun 
tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar cita-cita 
pembangunan ketenagakerjaan yang digagas dapat terwujud," ujarnya. 
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Judul Covid Melonjak, Perusahaan Harus Utamakan Keselamatan Pekerja 
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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 

 

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). 

 

COVID MELONJAK, PERUSAHAAN HARUS UTAMAKAN KESELAMATAN PEKERJA 

Cirebon: 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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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. 
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Judul Permudah pendaftaran dan pembayaran iuran, BP Jamsostek gandeng 
LinkAja 
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Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menggandeng LinkAja sebagai salah satu kanal 
pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini merespons era ekonomi digital seperti saat 
ini, dimana kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. Kerja sama antara LinkAja dengan BP Jamsostek sejalan dengan upaya BP 
Jamsostek dalam mempermudah kebutuhan esensial masyarakat yaitu pembayaran iuran 
beserta pendaftaran BP Jamsostek yang dapat dilakukan melalui aplikasi LinkAja. 

 

PERMUDAH PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN, BP JAMSOSTEK GANDENG 
LINKAJA 

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

Kerja sama antara LinkAja dengan BP Jamsostek sejalan dengan upaya BP Jamsostek dalam 
mempermudah kebutuhan esensial masyarakat yaitu pembayaran iuran beserta pendaftaran BP 
Jamsostek 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 dalam siaran pers, Kamis (17/6). 

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

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

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

Sementara itu, Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Jakarta Menara Jamsostek, Mohamad Irfan 
mengatakan dengan adanya kanal pembayaran baru melalui LinkAja akan memberikan 
kemudahan bagi peserta dalam pembayaran iuran dan pendaftaran peserta. 

"Ini merupakan wujud komitmen BP Jamsostek untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 
peserta, tentunya dengan adanya kanal baru ini dan banyak pilihan kanal pembayaran lainnya 
akan memberikan kemudahan kepada peserta. Dengan kemudahan ini diharapkan semakin 
banyak pekerja yang terlindungi jaminan sosial dari BP Jamsostek ", ujar Irfan. 
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Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Menyatakan UU nomor 
11 Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Sebagaimana dijamin 
dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Pasal 28 Pasal 28c Ayat 2 Pasal 28d Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-
Undang Dasar 1945, 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Sehingga hak-hak 
konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi dihilangkan dibatasi dipersulit maupun 
dirugikan 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan 
sebelum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-
19 tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020) (ANTARA 
FOTO/Muhammad Adimaja) Jakarta - Pemerintah membantah Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

AIRLANGGA HARTARTO: UU CIPTA KERJA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 
1945 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan 
sebelum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-
19 tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020) (ANTARA 
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FOTO/Muhammad Adimaja) Jakarta - Pemerintah membantah Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

"Menyatakan UU nomor 11 Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, 
sebagai kuasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Pengujian Formil UU Citra Kerja di 
Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (17/6). 

Pemerintah juga meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menerima keterangan presiden 
secara keseluruhan, menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal 
standing, serta menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

Menko Airlangga menyebutkan, penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk 
memberikan perlindungan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk 
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak berserikat dan berkumpul. 

"Sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Pasal 28 Pasal 28c Ayat 2 Pasal 28d 
Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," ujar Airlangga. 

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam 
melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja 
karena UU tersebut justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah 
persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan 
perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 

"Sehingga hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi dihilangkan dibatasi 
dipersulit maupun dirugikan," ujar Airlangga. 

Oleh karena itu pemerintah menekankan pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur 
dan tahapan sesuai dengan ketentuan hak-hak partisipasi publik. 

Sidang tersebut dilakukan secara virtual yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar dan dihadiri 
MenkoAirlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziyah, Menkeu Sri 
Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/BPN Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya dan melalui 
sambungan video conference Menko Polhukam Mahfud MD serta perwakilan DPR RI Arteria 
Dahlan. 

Adapun sebelumnya MK telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Rabu (21/4). 

Dalam sidang tersebut pemohon yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menilai 
UU Cipta Kerja dibuat tidak sesuai dengan prosedur pembentukan perundang-undangan. 

(RZD). 
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Judul Pemerintah hadiri sidang MK terkait pengujian formil dan materiil UU 
Cipta Kerja 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-hadiri-sidang-mk-
terkait-pengujian-formil-dan-materiil-uu-cipta-kerja 

Jurnalis Yusuf Imam Santoso 

Tanggal 2021-06-17 15:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) 
Perkenankanlah kami selaku kuasa Presiden menyampaikan keterangan atas permohonan 
pengujian formil Undang-Undang Cipta kerja pada kesempatan ini yang akan kami sampaikan 
secara lisan adalah produk-produk atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu 
kesatuan yang utuh tidak terpisahkan dari keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh 
yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) 
Sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 27 ayat 2, pasal 28, Pasal 28c Ayat 2, pasal 28d 
ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa para pemohon sama sekali tidak terhalang-
halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya 
Undang-Undang Cipta Kerja 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Untuk itu 
Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan 
antara lain menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk 
menerbitkan Undang-Undang Cipta kerja yang akan menjadi Omnibus Law untuk merevisi 
beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan 
UMKM 

 

Ringkasan 

Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri 
secara daring Lanjutan Sidang Mahkamah Konstitusi Sidang Perkara Nomor 91, 103, 105, 
107/PUU-XVIII/2020, 4, 6/PUU-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi RI dengan agenda 
Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden atas Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, Kamis (17/6). 
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PEMERINTAH HADIRI SIDANG MK TERKAIT PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UU 
CIPTA KERJA 

Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri 
secara daring Lanjutan Sidang Mahkamah Konstitusi Sidang Perkara Nomor 91, 103, 105, 
107/PUU-XVIII/2020, 4, 6/PUU-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi RI dengan agenda 
Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden atas Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, Kamis (17/6). 

"Perkenankanlah kami selaku kuasa Presiden menyampaikan keterangan atas permohonan 
pengujian formil Undang-Undang Cipta kerja pada kesempatan ini yang akan kami sampaikan 
secara lisan adalah produk-produk atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu 
kesatuan yang utuh tidak terpisahkan dari keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh 
yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis," kata Menko Airlangga, Kamis (17/6). 

Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal merupakan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi. Memperhatikan dalil-dalil para pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusi dengan 
Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan Undang-Undang 
Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum dan 
pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, 
berserikat dan berkumpul. 

"Sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 27 ayat 2, pasal 28, Pasal 28c Ayat 2, pasal 28d 
ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa para pemohon sama sekali tidak terhalang-
halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya 
Undang-Undang Cipta Kerja," tambah Menko Perekonomian. 

Upaya Indonesia untuk keluar dari dan upaya untuk mengatasi tantangan serta hambatan 
penciptaan lapangan kerja memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk undang-undang. 
Ditambah lagi diperlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai undang-undang yang 
ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan undang-undang tersebut tidak dapat 
dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang. 
Diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam berbagai 
undang-undang dalam satu undang-undang yang komprehensif. 

"Untuk itu Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 
menyampaikan antara lain menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR 
untuk menerbitkan Undang-Undang Cipta kerja yang akan menjadi Omnibus Law untuk merevisi 
beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan 
UMKM," ujar Menko Perekonomian. 

Penggunaan metode Omnibus Law dalam penyiapan penyusunan RUU Cipta Kerja adalah dengan 
memperhatikan muatan dan substansi undang-undang yang harus diubah mencapai 78 undang-
undang yang harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan 
Cipta Kerja secara optimal, Adapun penyusunan dan proses pembentukan undang-undang cipta 
kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011. 

Pada kesempatan tersebut, pihak pemerintah yang juga hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani Indrawati, Yasonna Laoly Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ida Fauziah Menteri 
Ketenagakerjaan, Arifin Tasrif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Muhammad Basuki 
Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sofyan Djalil Menteri Agraria dan 
Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. 
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Hadir pula Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan, juga turut hadir melalui video conference 
Mohammad Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan 
didampingi oleh penerima kuasa substitusi yaitu Elen Setiadi Staf Ahli Bidang Regulasi Penegakan 
Hukum di Kantor Kementerian Perekonomian, Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-
undangan Kementerian Hukum dan HAM, Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Heru Pambudi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan juga pejabat 
Eselon 1 dari Kementerian/Lembaga terkait yang hadir melalui video conference. 
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah fokus melakukan langkah-langkah strategis, 
transformatif, dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan 
ketenagakerjaan melalui '9 Lompatan Besar Kemnaker'. Sembilan Lompatan Besar itu terdiri atas 
transformasi BLK; link and match ketenagakerjaan; transformasi program perluasan kesempatan 
kerja; pengembangan talenta muda; perluasan pasar kerja luar negeri; visi baru hubungan 
industrial; reformasi pengawasan; ekosistem digital SIAPKerja, dan; reformasi birokrasi. 

 

SEMBILAN LOMPATAN KEMNAKER, STRATEGI HADAPI TANTANGAN 
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah fokus melakukan langkah-langkah 
strategis, transformatif, dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan 
ketenagakerjaan melalui '9 Lompatan Besar Kemnaker'. 

Sembilan Lompatan Besar itu terdiri atas transformasi BLK; link and match ketenagakerjaan; 
transformasi program perluasan kesempatan kerja; pengembangan talenta muda; perluasan 
pasar kerja luar negeri; visi baru hubungan industrial; reformasi pengawasan; ekosistem digital 
SIAPKerja, dan; reformasi birokrasi. 

"Sembilan lompatan ini guna merespons berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia 
ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Rapat Kerja 
Teknis Barenbang Ketenagakerjaan 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (16/6/2021) malam. 

Sekjen Anwar mengingatkan, semua unit kerja di lingkungan Kemnaker agar selalu 
berkolaborasi. Sebab, melalui kolaborasilah implementasi sembilan lompatan Kemnaker berjalan 
dengan optimal. 
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Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi Badan Perencanaan dan Pengembangan 
(Barenbang) Ketenagakerjaan atas konsistensinya membangun koordinasi dan konsolidasi 
implementasi '9 Lompatan Besar Kemnaker' ini. 

Menurutnya, hal baik yang digagas Barenbang Ketenagakerjaan ini dapat menjadi sumber 
semangat dan inspirasi bagi unit kerja lainnya di Kemnaker untuk meningkatkan kerja sama, 
membangun sinergi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita besar bersama untuk 
pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik. 

Sementara itu, secara terpisah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala Badan Perencanaan dan 
Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menyatakan 
kesiapannya berkontribusi dalam semua agenda kebijakan 9 Lompatan Besar Kemnaker. 

Bahkan, saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan terkait agenda, detail agenda, hingga level 
detail aktivitas untuk mengimplementasikan 9 Lompatan Besar Kemnaker dalam program dan 
kegiatan Barenbang Ketenagakerjaan. 

"Tantangan yang ada saat ini tidak hanya dari sisi perubahan karena revolusi industri, namun 
juga tantangan yang lahir sebagai dampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali 
di Indonesia," kata Bambang. 

Menurutnya, hal tersebut pasti membawa pola perubahan yang signifikan terhadap aspek 
ketenagakerjaan. Disrupsi digital dan pandemi Covid-19 menuntut pemerintah, khususnya 
Kemnaker untuk cepat tanggap dalam menghadapi dinamika yang ada. 

"Oleh karena itu, transformasi pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya dijalankan melalui 
cara-cara biasa yang konvensional, tetapi harus dengan cara-cara cepat, inovatif, kreatif, namun 
tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar cita-cita 
pembangunan ketenagakerjaan yang digagas dapat terwujud," ujarnya. CM (ars). 
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Para pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah khususnya di wilayah Hongkong, kini bisa 
mengirim uang ke keluarganya dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Ini setelah tercapai kerja 
sama strategis antara platform keuangan Yourpay dengan Chandra Remittance. Christilia 
Widjaja, CEO dan founder Yourpay mengatakan bahwa perusahaan rintisan teknologi finansial 
nasional itu akan semakin memantapkan misi perusahaannya menyediakan layanan terbaik 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. 

 

PEKERJA MIGRAN KINI MAKIN MUDAH KIRIM UANG KE INDONESIA 

Para pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah khususnya di wilayah Hongkong, kini bisa 
mengirim uang ke keluarganya dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Ini setelah tercapai kerja 
sama strategis antara platform keuangan Yourpay dengan Chandra Remittance. 

Christilia Widjaja, CEO dan founder Yourpay mengatakan bahwa perusahaan rintisan teknologi 
finansial nasional itu akan semakin memantapkan misi perusahaannya menyediakan layanan 
terbaik 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 Hongkong bisa 
mengisi saldo Yourpay secara tunai dan real time melalui semua cabang Chandra Remittance 
yang tersebar di seluruh Hongkong. Nantinya dana tersebut bisa diambil dengan mudah oleh 
keluarga di Indonesia melalui layanan kami," jelas Christilia melalui keterangan tertulisnya. 

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 Hongkong. 

"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. 

"Saya harap inovasi dalam Yourpay dan bisnis yang terbangun didalamnya merupakan sesuatu 
yang bermakna bagi orang banyak dan berguna bagi kemanusiaan," sambungnya. 

Sebagai informasi, Chandra Remittance sendiri didirikan oleh mantan pekerja migran asal 
Lombok, Chandra Wahyudi sejak 1996 dan kini melayani hampir 99 persen 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 dalam kesempatan yang sama. 

Menurutnya 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. 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 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 USD 540 miliar dari USD 548 miliar pada 2019. 
Penurunan yang hanya sebesar 1,6 persen 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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neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Ada 440 perusahaan dari sektor garmen, tekstil, 
mebel, itu yang terdampak cukup serius 

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Perusahaan tekstil di Jawa Tengah, ada yang punya 
masalah terkait dengan hubungannya dengan perbankan, karena beberapa di antaranya 
menggunakan bank asing 

 

Ringkasan 

Sebanyak 440 perusahaan di Jawa Tengah mengalami tekanan atau babak belur akibat pandemi 
Covid-19 yang telah terjadi sejak Maret 2020 sampai saat ini. Hal tersebut disampaikan Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Webinar, Kamis (17/6/2021). 

 

GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO: PANDEMI HANTAM 440 PERUSAHAAN DI 
JAWA TENGAH 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono, JAKARTA - Sebanyak 440 perusahaan 
di Jawa Tengah mengalami tekanan atau babak belur akibat pandemi Covid-19 yang telah terjadi 
sejak Maret 2020 sampai saat ini. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Webinar, Kamis 
(17/6/2021). 

"Ada 440 perusahaan dari sektor garmen, tekstil, mebel, itu yang terdampak cukup serius," ucap 
Ganjar. 
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Akibat tekanan pandemi, kata Ganjar, membuat jumlah pengangguran menjadi meningkat, di 
mana ada sekitar 11.438 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 36.132 harus 
dirumahkan. 

Hal ini pun akhirnya mengerek angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2020 pada rentang 13,40 
persen hingga 12,30 persen. 

Menurutnya, perusahaan yang terdampak saat ini mengalami kesulitan dalam membayar 
pinjaman atau kredit ke perbankan. 

"Perusahaan tekstil di Jawa Tengah, ada yang punya masalah terkait dengan hubungannya 
dengan perbankan, karena beberapa di antaranya menggunakan bank asing," paparnya. 
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Kementerian Ketenagakerjaan tengah fokus melakukan langkah-langkah strategis, transformatif, 
dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan ketenagakerjaan melalui 
sembilan Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan Lompatan Besar itu terdiri atas transformasi BLK, 
link and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, 
pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, 
reformasi pengawasan, ekosistem digital SIAPKerja, dan reformasi birokrasi. 

 

STRATEGI KEMNAKER HADAPI TANTANGAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 

INFO NASIONAL--Kementerian Ketenagakerjaan tengah fokus melakukan langkah-langkah 
strategis, transformatif, dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan 
ketenagakerjaan melalui sembilan Lompatan Besar Kemnaker. 

Sembilan Lompatan Besar itu terdiri atas transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan, 
transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan 
pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan, ekosistem digital 
SIAPKerja, dan reformasi birokrasi. 

"Sembilan lompatan ini guna merespons berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia 
ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi saat membuka Rapat Kerja 
Teknis Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021. 

Sekjen Anwar mengingatkan, semua unit kerja di lingkungan Kemnaker agar selalu 
berkolaborasi. Sebab, melalui kolaborasi implementasi sembilan lompatan Kemnaker berjalan 
dengan optimal. 

Pada kesempatan itu, ia pun mengapresiasi Badan Perencanaan dan Pengembangan 
(Barenbang) Ketenagakerjaan atas konsistensinya membangun koordinasi dan konsolidasi 
implementasi 9 Lompatan Besar Kemnaker ini. 
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Menurutnya, "hal baik yang digagas Barenbang Ketenagakerjaan ini dapat menjadi sumber 
semangat dan inspirasi bagi unit kerja lainnya di Kemnaker untuk meningkatkan kerja sama, 
membangun sinergi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita besar bersama untuk 
pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik." Sementara itu, secara terpisah di Makassar, 
Sulawesi Selatan, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) 
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menyatakan kesiapannya berkontribusi dalam semua agenda 
kebijakan 9 Lompatan Besar Kemnaker. 

Bahkan, saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan terkait agenda, detail agenda, hingga level 
detail aktivitas untuk mengimplementasikan 9 Lompatan Besar Kemnaker dalam program dan 
kegiatan Barenbang Ketenagakerjaan. 

"Tantangan yang ada saat ini tidak hanya dari sisi perubahan karena revolusi industri, namun 
juga tantangan yang lahir sebagai dampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali 
di Indonesia," kata Bambang. 

Menurutnya, hal tersebut pasti membawa pola perubahan yang signifikan terhadap aspek 
ketenagakerjaan. Disrupsi digital dan pandemi Covid-19 menuntut pemerintah, khususnya 
Kemnaker untuk cepat tanggap dalam menghadapi dinamika yang ada. 

"Oleh karena itu, transformasi pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya dijalankan melalui 
cara-cara biasa yang konvensional, tetapi harus dengan cara-cara cepat, inovatif, kreatif, namun 
tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar cita-cita 
pembangunan ketenagakerjaan yang digagas dapat terwujud," ujarnya.(. 
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Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini meminta lulusan SMK tidak malu untuk berwirausaha. Bahkan kalau 
bisa menciptakan lapangan kerja. Seperti halnya dirinya yang memiliki usaha tea break dan 
cendol suji. Meski seorang PNS, Zaini mengaku tidak malu memiliki usaha tersebut. 

 

NGAKU MEMILIKI USAHA ES CENDOL, SEKDA SIDOARJO DORONG LULUSAN SMK 
BERWIRAUSAHA 

Sidoarjo : Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini meminta lulusan SMK tidak malu untuk berwirausaha. 
Bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja. 

Seperti halnya dirinya yang memiliki usaha tea break dan cendol suji. Meski seorang PNS, Zaini 
mengaku tidak malu memiliki usaha tersebut. 

"Dengan fenomena Covid kemarin beberapa yang tidak kita pikirkan sebelumnya muncul menjadi 
usaha baru, adik-adik jangan malu berwirausaha, peluang apa yang bisa dikembangkan, adik-
adik laksanakan," ungkap Zaini, Kamis (17/6/21). 

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Feny Apridawati melihat SMK NU Plus Sidoarjo 
luar biasa. Tahun 2021 ini SMK NU Plus Sidoarjo sedang menjajaki kerjasama dengan Jepang. 

"Pemkab Sidoarjo sendiri saat ini juga sedang menjajaki kerjasama dengan Lembaga Pelatihan 
Kerja (LPK) Hamaren Group yang basisnya di Indonesia dan Jepang," terangnya. 

LPK tersebut menjadi penyalur tenaga kesehatan terutama tenaga keperawatan dari Indonesia. 
Dikatakannya saat ini pemerintah Jepang sedang membutuhkan banyak tenaga kesehatan. Ada 
sekitar 300-500 ribu tenaga keperawatan yang dibutuhkan. 

"Dari sekian ratus ribu tadi, inshaalloh Indonesia akan mengambil kurang lebih ditahun 2021 
sebanyak 75 ribu, untuk Hamaren Group kita sudah penjajakan beberapa kali pertemuan, 
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inshaalloh dalam waktu dekat kami juga akan sonding kembali untuk menekankan apa-apa yang 
perlu disiapkan SMK dari Kabupaten Sidoarjo,"ucapnya. 

Dalam kesempatan tersebut Feny juga memberitakan kabar baik peluang kerja di Jepang. Hasil 
dari koordinasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) perwakilan Jawa Timur 
menyebutkan ada kerjasama G2G (Government to Government) antara pemerintah Indonesia 
dengan pemerintah Jepang. Kerjasama tersebut terkait program SSW (Specified Skilled Worker). 

"Yang saya lihat, saya pelajari ternyata semuanya hampir sama, artinya sama menguntungkan 
tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ini nanti akan kita juga jajaki bersama, akan kita 
update informasi terbaru karena di antara 76 SMK yang ada di Kabupaten Sidoarjo tidak semua 
punya lulusan keperawatan atau tenaga-tenaga farmasi,"ujarnya. 

Wakahumas SMK NU Sidoarjo Dra. Saidatul Khusna M.Pd yang mewakil kepala sekolah SMK NU 
Plus Sidoarjo mengucapkan terimakasihnya atas kegiatan seperti ini. Dirinya mengatakan untuk 
sekian kalinya Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo mengadakan kegiatan di 
sekolahnya. 

"Kami menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya atas kepercayaan yang untuk kesekian 
kalinya kepada lembaga kami untuk mengadakan kegiatan disini,"ucapnya. 
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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 klas-ter baru di tempat kerja 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 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, 
Rabu (16/6/2021). 

 

MENAKER IMBAU PERUSAHAAN PERKETAT PROKES DEMI LINDUNGI PEKERJA 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 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, Rabu (16/6/2021). 
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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 CO-VID-19. Salah satunya adalah Surat Edaran (SE) Menaker 
Nomor M/3/IIK.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 tekan penyebaran atau klaster baru di tempat kerja," katanya, melansir Antara. 

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. 

db Arbi 
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Dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia berupa tenaga kerja merupakan unsur yang 
sangat penting. Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan biasa disebut dengan pegawai. 
Pegawai dalam suatu perusahaan tidak serta merta diterima begitu saja melainkan melalui proses 
seleksi yang sesuai dengan kebutuhan pegawai perusahaan tersebut. 

 

CARA MENYUSUN NERACA PEGAWAI 

Dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia berupa tenaga kerja merupakan unsur yang 
sangat penting. Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan biasa disebut dengan pegawai. 
Pegawai dalam suatu perusahaan tidak serta merta diterima begitu saja melainkan melalui proses 
seleksi yang sesuai dengan kebutuhan pegawai perusahaan tersebut. 

Kebutuhan pegawai bisa bertambah dan berkurang seiring dengan perkembangan perusahaan. 
Dilansir dari Harvard Business Review, jika perusahaan membuka pabrik baru ataupun satu 
mesin baru, maka perusahaan tersebut membutuhkan perekrutan karyawan untuk menjalankan 
pabrik dan mesin baru tersebut. 

Pegawai tidak dipekerjakan secara gratis, sehingga jumlahnya harus dihitung sesuai dengan 
kemampuan menggaji perusahaan. Sehingga regulasi pegawai dalam suatu perusahaan harus 
direncanakan dengan matang. 

Ritta Setiyati dan Elok Hikmawati dalam jurnal berjudul Pentingnya Perencanaan SDM dalam 
Organisasi (2019), perenacaan sumber daya manusia harus mempertimbangkan daya pikir dan 
daya fisik yang dimiliki individu, perilaku, sifatnya, dan prestasi kerja yang dimotivasi oleh 
keinginan pribadinya. 

Perencanaan sumber daya manusia merupakan dasar dari penyusunan kebijakan, strategi, dan 
pelaksanaan program ketenagakerjaan. Maka perencanaan sumber daya manusia harus 
dilakukan dimulai dari menyusun neraca pegawai. 

Pengertian neraca pegawai tercantum dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia nomor PER.17/MEN/XI/2010 tentang Perencaan Tenaga Kerja Mikro pasal 7 
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butir 7: " Neraca pegawai adalah keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan pegawai 
dengan kebutuhan pegawai dengan berbagai karakteristiknya" Sehingga neraca pegawai adalah 
analisis selisih antara persediaan pegawai (labour supply) dan kebutuhan pegawai (labour 
demand) pada masa kini maupun masa depan perusahaan. Berikut adalah cara menyusun dan 
menghitung neraca pegawai : Neraca pegawai masa sekarang = kebutuhan pegawai - 
persediaan pegawai Neraca pegawai masa depan = perkiraan kebutuhan - perkiraan persediaan 
Setelah perhitungan neraca pegawai di atas dilakukan, maka bisa disimpulkan apakah neraca 
seimbang, defitit, ataupun surplus. Berikut penjelasannya: Neraca yang seimbang tidak akan 
menunjukkan selisih antara kebutuhan pegawai dan ketersediaan pegawai. Hal tersebut berarti 
perusahaan tidak perlu melakukan rekrutmen lagi karena kebutuhan pegawai terpenuhi dengan 
pas. 

Jika hasil perhitungan rumus di atas menghasilkan nilai minus, maka neraca pegawai mengalami 
defisit atau kekurangan pegawai. 

Jika hal tersebut terjadi maka perusahaan dapat melakukan rekutmen pegawai, memberikan 
insentif kompensasi, melakukan program pelatihan, juga melakukan seleksi dengan standar yang 
disesuaikan. Jika hasil perhitungan rumus diatas menunjukan nilai plus, maka neraca pegawai 
mengalami surplus atau kelebihan pegawai. 

Adapun cara menangani neraca pegawai yang surplus tercantum pada Keputusan Menteri tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 
Perencanaan tenaga Kerja Mikro di Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 
Milik Daerah Bab VII butir 2 sebagai berikut:. 

Penarikan terbatas atau mengurangi tenaga kerja dengan cara tidak mengganti pegawai yang 
keluar 

Pengurangan jam kerja untuk mengurangi jumlah total waktu kerja 

Mendorong karyawan untuk melakukan pensiun dini dengan total paket uang pensiun yang 
cukup menarik 

Melakukan perampingan atau restrukturasi dengan menyusutkan struktur perusahaan dan 
jumlah karyawan. 
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Kementerian Ketenagakerjaan tengah fokus melakukan langkah-langkah strategis, transformatif, 
dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan ketenagakerjaan melalui 
9 Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan Lompatan Besar itu terdiri atas transformasi BLK; link 
and match ketenagakerjaan; transformasi program perluasan kesempatan kerja; pengembangan 
talenta muda; perluasan pasar kerja luar negeri; visi baru hubungan industrial; reformasi 
pengawasan; ekosistem digital SIAPKerja; dan reformasi birokrasi. 

 

SEMBILAN LOMPATAN KEMNAKER, STRATEGI HADAPI TANTANGAN 
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 

Kementerian Ketenagakerjaan tengah fokus melakukan langkah-langkah strategis, 
transformatif, dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan 
ketenagakerjaan melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan Lompatan Besar itu terdiri 
atas transformasi BLK; link and match ketenagakerjaan; transformasi program perluasan 
kesempatan kerja; pengembangan talenta muda; perluasan pasar kerja luar negeri; visi baru 
hubungan industrial; reformasi pengawasan; ekosistem digital SIAPKerja; dan reformasi 
birokrasi. 

"Sembilan lompatan ini guna merespons berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia 
ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Rapat Kerja 
Teknis Barenbang Ketenagakerjaan Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (16/6/2021) 
malam. 

Sekjen Anwar mengingatkan, semua unit kerja di lingkungan Kemnaker agar selalu 
berkolaborasi. Sebab, melalui kolaborasilah implementasi sembilan lompatan Kemnaker berjalan 
dengan optimal. 
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Pada kesempatan itu, ia pun mengapresiasi Badan Perencanaan dan Pengembangan 
(Barenbang) Ketenagakerjaan atas konsistensinya membangun koordinasi dan konsolidasi 
implementasi 9 Lompatan Besar Kemnaker ini. 

Menurutnya, "hal baik yang digagas Barenbang Ketenagakerjaan ini dapat menjadi sumber 
semangat dan inspirasi bagi unit kerja lainnya di Kemnaker untuk meningkatkan kerja sama, 
membangun sinergi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita besar bersama untuk 
pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik." Sementara itu, secara terpisah di Makassar, 
Sulawesi Selatan, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) 
Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menyatakan kesiapannya berkontribusi dalam semua agenda 
kebijakan 9 Lompatan Besar Kemnaker. 

Bahkan, saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan terkait agenda, detail agenda, hingga level 
detail aktivitas untuk mengimplementasikan 9 Lompatan Besar Kemnaker dalam program dan 
kegiatan Barenbang Ketenagakerjaan. 

Bambang mengatakan, "tantangan yang ada saat ini tidak hanya dari sisi perubahan karena 
revolusi industri, namun juga tantangan yang lahir sebagai dampak pandemi yang terjadi di 
seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia." Menurutnya, hal tersebut pasti membawa pola 
perubahan yang signifikan terhadap aspek ketenagakerjaan. Disrupsi digital dan pandemi Covid-
19 menuntut pemerintah, khususnya Kemnaker untuk cepat tanggap dalam menghadapi 
dinamika yang ada. 

"Oleh karena itu, transformasi pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya dijalankan melalui 
cara-cara biasa yang konvensional, tetapi harus dengan cara-cara cepat, inovatif, kreatif, namun 
tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar cita-cita 
pembangunan ketenagakerjaan yang digagas dapat terwujud," ujarnya. 

[hhw]. 
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Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia akan memberikan dampak negatif pada proses 
pemulihan ekonomi Indonesia. Hal yang dikhawatirkan adalah tingkat pengangguran kembali 
meningkat lantaran banyak perusahaan dan industri manufaktur kena imbas. Direktur Center of 
Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 
7%-8% juga akan sulit tercapai jika kasus Covid-19 terus melonjak. Menurutnya, bulan Juni atau 
pasca Lebaran menjadi momen krusial pertambahan kasus baru Covid-19. 

 

KASUS COVID-19 MELONJAK, WASPADA PENGANGGURAN MENINGKAT 

JAKARTA - Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia akan memberikan dampak negatif pada 
proses pemulihan ekonomi Indonesia. Hal yang dikhawatirkan adalah tingkat pengangguran 
kembali meningkat lantaran banyak perusahaan dan industri manufaktur kena imbas. 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, target 
pertumbuhan ekonomi 7%-8% juga akan sulit tercapai jika kasus Covid-19 terus melonjak. 
Menurutnya, bulan Juni atau pasca Lebaran menjadi momen krusial pertambahan kasus baru 
Covid-19. 

Oleh sebab itu, sektor ketenagakerjaan akan menjadi berat untuk menurunkan angka 
pengangguran. Bhima menyebut, saat ini angka pengangguran 6,26% lebih tinggi dari 
pengangguran terbuka sebelum masuknya Covid-19, yakni 4.99%. 

"Jutaan angkatan kerja baru bisa tidak terserap di pasar tenaga kerja karena industri manufaktur, 
perdagangan yang menyumbang lapangan kerja terbesar terdampak naiknya kasus harian covid-
19," jelasnya kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (17/6/2021). 

Terkait hal ini, Bhima menyampaikan, untuk mengembalikkan ke level pertumbuhan ekonomi 
5%, salah satunya dengan menurunkan penularan Covid-19. Sehingga dengan demikian, 
ekonomi Indonesia tidak semakin memprihatinkan. 
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“Yang membuat ekonomi Indonesia anjlok salah satunya karena pandemi, maka solusi untuk 
kembalikan ke level pertumbuhan ekonomi ya dengan lakukan penurunan penularan Covid-19 
itu,” ungkapnya. 

Lanjutnya, masa Idul Fitri menjadi pembantu dalam menaikkan demand, yang otomatis 
menaikkan pemasukan bagi sejumlah pihak. Hal ini lantaran Tunjangan Hari Raya (THR) dibayar 
penuh oleh perusahaan. Namun, itu bersinggungan dengan naiknya kasus Covid-19 yang terjadi 
pasca-Lebaran. 
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Sebagai bentuk negara hadir dalam melindungi tenaga migran Indonesia diluar negeri, Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Kamis (17/6/2021) siang, melakukan nota 
kesepakatan dengan Pemkab Bandung. Kepala BP2MI Benny Bahtiar menjelaskan, alasan 
pihaknya melakukan nota kesepakatan dengan Pemkab Bandung, karena Kabupaten Bandung 
termasuk daerah yang menyumbang jumlah tenaga migran cukup banyak. 

 

NEGARA HARUS HADIR DAN MELINDUNGI TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI 

Soreang : Sebagai bentuk negara hadir dalam melindungi tenaga migran Indonesia diluar negeri, 
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Kamis (17/6/2021) siang, melakukan 
nota kesepakatan dengan Pemkab Bandung. 

Kepala BP2MI Benny Bahtiar menjelaskan, alasan pihaknya melakukan nota kesepakatan dengan 
Pemkab Bandung, karena Kabupaten Bandung termasuk daerah yang menyumbang jumlah 
tenaga migran cukup banyak. 

" Kita ingin melindungi para tenaga Migran di luar negeri. Tugas itu tidak hanya pemerintah 
pusat saja, tapi juga tugas propinsi dan pemerintah Kabupaten dan Kota," terang Benny Bahtiar. 

Harapannya kedepan, Pemkab Bandung bisa menuangkan perlindungan untuk para tenaga 
migran, baik melalui peraturan daerah maupun keputusan Bupati. 

Dengan Nota kesepakatan itu imbuh Benny, pemerintah Kabupaten Bandung nantinya bisa 
mengontrol penempatan kerjanya dan tidak ilegal. 

" Yang kita khawatirkan nanti rakyat, orang Kabupaten Bandung bekerja secara ilegal. Menjadi 
korban dari calo, sindikat yang pasti resikonya mereka akan mengalani eksploitasi, kekerasan 
fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena memang tidak ada kontrak. Karena 
penempatan ilegal itu lebih kepada human trafficking, perdagangan orang," beber Benny 
panjang lebar. 
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Dipaparkan Benny, negara tidak boleh kalah oleh para mafia tenaga kerja. Meski para mafia itu 
memiliki uang, namun mereka tidak boleh mengendalikan dan membeli aparat berwenang yang 
telah disumpah atas nama Tuhan dan Agama. 

Hingga saat ini, tenaga kerja Indonesia khususnya asal Jawa Barat yang bekerja secara ilegal di 
luar negeri, ternyata angkanya tiga kali lipat dibanding yang resmi. 

" 3.242 orang yang tercatat resmi dan bekerja di Malaysia, Brunei, Hongkong dan Arab Saudi. 
Tapi yang tidak resmi itu biasanya jumlahnya tiga kali lipat," kata Benny Bahtiar. 

Sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan kolaborasi antara pihaknya 
dengan BP2MI akan semakin bisa menjamin para tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau yang 
kerap disebut pahlawan devisa. 

Melalui nota kesepahaman ini nantinya akan terpetakan dengan baik, berapa tenaga migran asal 
kabupaten Bandung yang bekerja di luar negeri. 

" Saat ini memang tidak ada data pasti. Penyebabnya yaitu tadi, masih banyak calo atau sindikat, 
sehingga masyarakat terjebak menjadi tenaga kerja ilegal," kata Dadang Supriatna. 

Meski begitu, karena tenaga migran yang ilegal itu adalah warga Kabupaten Bandung, Dadang 
Supriatna memastikan pihaknya akan tetap memberikan perlindungan. 
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Narasumber 

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Pekerja yang terdampak pandemi ada 65,8 
ribu orang, kemudian PHK 11,4 ribu orang, dan dirumahkan 36 ribu orang lebih 

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Itu yang terdampak cukup serius. Bahkan 
hari ini beberapa perusahaan tekstil yang ada di Jateng mulai punya problem terkait dengan 
hubungannya, relasinya dengan perbankan, karena beberapa diantaranya menggunakan bank 
asing 

positive - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Strategi pemulihan dari sisi ekonomi dari 
prasyarat ekonomi untuk bisa tumbuh ini memang protokol kesehatan harus ketat. Memang 
kadang-kadang antara syarat dengan pertumbuhan ekonomi kalau melakukan protokol 
kesehatan ketat ekonominya rontok. Membiarkan protokol kesehatan agak longgar ya 
ekonominya tumbuh, maka ada mitigasi yang kami harapkan lebih presisi 

 

Ringkasan 

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan 11.438 pekerja di Jateng 
terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK ) akibat pandemi corona. Kondisi tersebut disebabkan 
oleh pandemi covid-19 yang berdampak negatif pada kinerja perusahan di Jateng. Selain PHK, 
ia mencatat 36.132 pekerja terpaksa dirumahkan. 

 

DATA GANJAR: 11.438 PEKERJA DI JATENG TERKENA PHK CORONA 

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan 11.438 pekerja di 
Jateng terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK ) akibat pandemi corona. 

Kondisi tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19 yang berdampak negatif pada kinerja 
perusahan di Jateng. Selain PHK, ia mencatat 36.132 pekerja terpaksa dirumahkan. 
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"Pekerja yang terdampak pandemi ada 65,8 ribu orang, kemudian PHK 11,4 ribu orang, dan 
dirumahkan 36 ribu orang lebih," ujarnya pada webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, 
Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19, Kamis (17/6). 

Ia menuturkan sebanyak 440 perusahaan di Jateng terdampak pandemi akibat pelemahan daya 
beli masyarakat. Dampak paling parah dialami oleh industri garmen, tekstil, dan mebel. 

"Itu yang terdampak cukup serius. Bahkan hari ini beberapa perusahaan tekstil yang ada di 
Jateng mulai punya problem terkait dengan hubungannya, relasinya dengan perbankan, karena 
beberapa diantaranya menggunakan bank asing," imbuhnya. 

Kondisi tersebut akhirnya mendongkrak angka kemiskinan dan pengangguran di Jateng. Pada 
2020 lalu, tingkat kemiskinan di Jateng berada di rentang 13,40 persen hingga 12,30 persen. 

Karenanya, untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi, ia menuturkan pemerintah 
Provinsi Jateng akan menempuh sejumlah strategi mulai dari meningkatkan daya beli masyarakat 
dengan stimulus belanja pemerintah, menjaga stabilitas harga bahan pokok, dan digitalisasi 
ekonomi dan keuangan khususnya sektor UMKM. 

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, 
serta mendorong realisasi investasi. 

"Strategi pemulihan dari sisi ekonomi dari prasyarat ekonomi untuk bisa tumbuh ini memang 
protokol kesehatan harus ketat. Memang kadang-kadang antara syarat dengan pertumbuhan 
ekonomi kalau melakukan protokol kesehatan ketat ekonominya rontok. Membiarkan protokol 
kesehatan agak longgar ya ekonominya tumbuh, maka ada mitigasi yang kami harapkan lebih 
presisi," tuturnya. 
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Narasumber 

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Dampak kemudian ada 440 perusahaan 
garmen, tekstil, mebel dan barecore yang terdampak cukup serius. Hari ini beberapa perusahaan 
tekstil mulai terkena problem hubungan dengan perbankan, karena beberapa menggunakan 
bank asing 

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Angka kemiskinan meningkat, angka 
pengangguran meningkat. Dan 10 daerah tujuan pemulangan pekerja migran kita cukup banyak, 
dan kami coba kendalikan 

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Unsur yang menyebabkan ketidakpastian 
ini krisis tenaga kesehatan dan alat medis, berhentinya aktivitas dan kinerja ekonomi. Ekspor-
impor terkontraksi dan laju ekonomi menurun, tenaga kerja dan konsumsi di berbagai sektor 
tidak terserap 

 

Ringkasan 

Gubernur Jawa Tengah Pranowo mengungkapkan, setidaknya ada 440 perusahaan di yang 
merasakan dampak dari wabah corona. Provinsi yang dipimpin Ganjar ini memang merupakan 
salah satu pusat industri tanah air. "Dampak kemudian ada 440 perusahaan garmen, tekstil, 
mebel dan barecore yang terdampak cukup serius. Hari ini beberapa perusahaan tekstil mulai 
terkena problem hubungan dengan perbankan, karena beberapa menggunakan bank asing," ujar 
Ganjar dalam webinar yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan, Kamis (17/6). 
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GANJAR: 440 PERUSAHAAN DI JATENG TERDAMPAK CORONA, 11 RIBU PEKERJA 
KENA PHK 

Gubernur Jawa Tengah Pranowo mengungkapkan, setidaknya ada 440 perusahaan di yang 
merasakan dampak dari wabah corona. Provinsi yang dipimpin Ganjar ini memang merupakan 
salah satu pusat industri tanah air. 

"Dampak kemudian ada 440 perusahaan garmen, tekstil, mebel dan barecore yang terdampak 
cukup serius. Hari ini beberapa perusahaan tekstil mulai terkena problem hubungan dengan 
perbankan, karena beberapa menggunakan bank asing," ujar Ganjar dalam webinar yang digelar 
Badan Pemeriksa Keuangan, Kamis (17/6). 

Kondisi yang dialami dunia usaha ini, kata Ganjar, kemudian berimbas secara langsung pada 
para pekerja. Ia mengungkapkan, setidaknya sebanyak 65.874 pekerja merasakan dampak 
berupa pengurangan jam kerja hingga insentif. 

Sementara jumlah pekerja perusahaan yang kena, mencapai 11.438 orang. Ditambah dengan 
pekerja yang dirumahkan sebanyak 36.132 orang. 

Situasi tersebut, juga turut berdampak pada melonjaknya angka kemiskinan. Ganjar 
memperkirakan kemiskinan di Jawa Tengah meningkat antara 13,40 sampai 12,30 persen di 
tahun 2020 serta 11,94 sampai 11,02 persen di tahun 2021. 

"Angka kemiskinan meningkat, angka pengangguran meningkat. Dan 10 daerah tujuan 
pemulangan pekerja migran kita cukup banyak, dan kami coba kendalikan," pungkas Ganjar. 

Dari data yang dipaparkan Ganjar, tercatat kepulangan penduduk migran Indonesia menuju 
Jawa Tengah yakni sebanyak 1.484 orang. 10 daerah tujuan pemulangan tertinggi yakni, Cilacap, 
Klaten, Magelang, Semarang, Sukoharjo, Surakarta, Banyumas, Pati, Temanggung serta Kendal. 

"Unsur yang menyebabkan ketidakpastian ini krisis tenaga kesehatan dan alat medis, 
berhentinya aktivitas dan kinerja ekonomi. Ekspor-impor terkontraksi dan laju ekonomi menurun, 
tenaga kerja dan konsumsi di berbagai sektor tidak terserap," tutur Ganjar Pranowo. 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Para 
pemohon sama sekali tidak terhalang dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang 
diakibatkan oleh berlakunya Undang-undang Cipta Kerja. Ini justru akan menyerap tenaga kerja 
Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi 
ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
demikian terdapat 43,5 juta orang yang tidak bekerja penuh atau 32,6% dari angkatan kerja 
Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang 
atau 55,72% dari total penduduk yang bekerja 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Hal ini perlu 
upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung kondisi tersebut 

 

Ringkasan 

Pemerintah menegaskan bahwa hak konstitusional dari pemohon tidak sama sekali terhalangi 
dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU Cipta Kerja ). Pasalnya UU Cipta Kerja disusun justru akan 
memperluas penyerapan tenaga kerja dan memberikan kemudahan berusaha. 

 

UU CIPTA KERJA TIDAK BATASI DAN HALANGI HAK KONSTITUSIONAL 

Jakarta, Pemerintah menegaskan bahwa hak konstitusional dari pemohon tidak sama sekali 
terhalangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( UU Cipta Kerja ). 

Pasalnya UU Cipta Kerja disusun justru akan memperluas penyerapan tenaga kerja dan 
memberikan kemudahan berusaha. 
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa landasan 
pembentukan Undang-undang Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan 
ketentuan dan hak-hak. Bahkan dalam pembahasannya pemerintah juga mengundang 
partisipasi publik. 

"Para pemohon sama sekali tidak terhalang dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya 
yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-undang Cipta Kerja. Ini justru akan menyerap tenaga 
kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan 
globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja," kata 
Airlangga dalam di Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil dan Materil Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, Kamis (17/6/2021). 

Airlangga mengakui transformasi ekonomi di Indonesia belum berjalan optimal untuk 
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas kesejahteraan pekerja menghadapi 
berbagai tantangan yang tak mudah. 

Berdasarkan data BPS per Agustus 2019 dari jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133,56 
juta. Angka ini terdiri dari 89,96 juta orang pekerja penuh sedangkan 28,41 juta kerja paruh 
waktu. 

Kemudian 8,14 juta orang setengah menganggur dan 7,05 juta orang pengangguran. "Dengan 
demikian terdapat 43,5 juta orang yang tidak bekerja penuh atau 32,6% dari angkatan kerja 
Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang 
atau 55,72% dari total penduduk yang bekerja," tuturnya. 

Tidak hanya itu, sisi produktivitas tenaga kerja Indonesia juga tercatat masih rendah, hal ini 
tercermin dari sisi jenjang pendidikan. Airlangga menyebut data BPS melaporkan November 2019 
penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 64,06% dan hanya 
26,69% tamat SMA atau sederajat dan 9,26% perguruan tinggi. 

"Hal ini perlu upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung 
kondisi tersebut"tuturnya Kemudian sektor UMKM yang memiliki kontribusi 61,07 persen 
terhadap PDB mampu menyerap tenaga kerja 97 persen dari total tenaga kerja belum dapat 
berkembang dengan baik. Pasalnya sebanyak 98,68% dari usaha mikro merupakan usaha 
informal dengan produktivitas yang sangat rendah. Sumber: BeritaSatu.com. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan tengah fokus melakukan langkah-langkah strategis, transformatif, 
dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan ketenagakerjaan melalui 
sembilan Lompatan Besar Kemnaker. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan 
sembilan lompatan besar itu terdiri atas transformasi BLK yakni link and match ketenagakerjaan. 
Transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda perluasan 
pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan, ekosistem digital 
SIAPKerja, dan reformasi birokrasi. 

 

SEMBILAN LOMPATAN KEMNAKER, STRATEGI HADAPI TANTANGAN 
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan tengah fokus melakukan langkah-langkah strategis, 
transformatif, dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan 
ketenagakerjaan melalui sembilan Lompatan Besar Kemnaker. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan sembilan lompatan besar itu terdiri atas 
transformasi BLK yakni link and match ketenagakerjaan. Transformasi program perluasan 
kesempatan kerja, pengembangan talenta muda perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru 
hubungan industrial, reformasi pengawasan, ekosistem digital SIAPKerja, dan reformasi 
birokrasi. 

"Sembilan lompatan ini guna merespons berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam sistem digitalisasi yang juga berimplikasi terhadap dunia 
ketenagakerjaan," kata Anwar saat membuka Rapat Kerja Teknis Barenbang Ketenagakerjaan 
Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (16/6) malam. 

Anwar Sanusi mengingatkan semua unit kerja di lingkungan Kemnaker agar selalu berkolaborasi. 
Sebab, melalui kolaborasi implementasi sembilan lompatan Kemnaker berjalan dengan optimal. 
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Pada kesempatan itu, dia pun mengapresiasi Badan Perencanaan dan Pengembangan 
(Barenbang) Ketenagakerjaan atas konsistensinya membangun koordinasi dan konsolidasi 
implementasi sembilan Lompatan Besar Kemnaker ini. 

"Hal baik yang digagas Barenbang Ketenagakerjaan ini dapat menjadi sumber semangat dan 
inspirasi bagi unit kerja lainnya di Kemnaker untuk meningkatkan kerja sama, membangun 
sinergi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita besar bersama untuk pembangunan 
ketenagakerjaan yang lebih baik," bebernya. 

Secara terpisah di Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan 
Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Bambang Satrio Lelono menyatakan kesiapannya 
berkontribusi dalam semua agenda kebijakan sembilan Lompatan Besar Kemnaker. 

Bahkan, saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan terkait agenda, detail agenda, hingga level 
detail aktivitas untuk mengimplementasikan sembilan Lompatan Besar Kemnaker dalam program 
dan kegiatan Barenbang Ketenagakerjaan. 

Bambang mengatakan tantangan yang ada saat ini tidak hanya dari sisi perubahan karena 
revolusi industri. 

"Namun juga tantangan yang lahir sebagai dampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia, tidak 
terkecuali di Indonesia," katanya. 

Menurutnya, hal tersebut membawa pola perubahan yang signifikan terhadap aspek 
ketenagakerjaan. Disrupsi digital dan pandemi Covid-19 menuntut pemerintah, khususnya 
Kemnaker untuk cepat tanggap dalam menghadapi dinamika yang ada. 

"Oleh karena itu, transformasi pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya dijalankan melalui 
cara-cara biasa yang konvensional, tetapi harus dengan cara-cara cepat, inovatif, kreatif, namun 
tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar cita-cita 
pembangunan ketenagakerjaan yang digagas dapat terwujud," ujarnya. 
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BERITA FOTO - IN PICTURE: SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI PENGELASAN DI 
YOGYAKARTA 

caption : Peserta merapihkan hasil pengelasan saat sertifikasi uji kompetensi pengelasan di 
Tempat Uji Kompetensi TJPM Universitas Negeri Yogyakarta, Kamis (17/6). Sebanyak 20 orang 
peserta dari BLK dan LPK mengikuti pengambilan lisensi pengelasan 3D dan 3F bersama BNSP. 
Uji kompetensi ini diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY untuk 
meningkatkan daya saing tenaga kerja Yogyakarta. 
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Narasumber 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Menyatakan UU nomor 11 Nomor 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Sebagaimana dijamin dalam ketentuan 
Pasal 27 Ayat 2 Pasal 28 Pasal 28c Ayat 2 Pasal 28d Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 
1945 

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Sehingga hak-hak konstitusional para 
pemohon sama sekali tidak dikurangi dihilangkan dibatasi dipersulit maupun dirugikan 

 

Ringkasan 

Pemerintah membantah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. "Menyatakan UU nomor 11 Nomor 11 tahun 
2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai kuasa Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) dalam Sidang Pengujian Formil UU Citra Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 
Kamis. 

 

MENKO AIRLANGGA: UU CIPTA KERJA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 

Jakarta - Pemerintah membantah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

"Menyatakan UU nomor 11 Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 
sebagai kuasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Pengujian Formil UU Citra Kerja di 
Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis. 
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Pemerintah juga meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menerima keterangan presiden 
secara keseluruhan, menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal 
standing, serta menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

Menko Airlangga menyebutkan penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh 
pekerjaan dan penghidupan yang layak berserikat dan berkumpul. 

"Sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Pasal 28 Pasal 28c Ayat 2 Pasal 28d 
Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," ujar Menko Airlangga. 

Lebih lanjut Menko Airlangga mengatakan para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi 
dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta 
Kerja karena UU tersebut justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah 
persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan 
perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 

"Sehingga hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi dihilangkan dibatasi 
dipersulit maupun dirugikan," ujar Menko Airlangga. 

Oleh karena itu pemerintah menekankan pembentukan UU Cipta Kerja telah melalui prosedur 
dan tahapan sesuai dengan ketentuan hak-hak partisipasi publik. 

Sidang tersebut dilakukan secara virtual yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar dan dihadiri 
MenkoAirlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziyah, Menkeu Sri 
Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/BPN Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya dan melalui 
sambungan video conference Menko Polhukam Mahfud MD serta perwakilan DPR RI Arteria 
Dahlan. 

Adapun sebelumnya MK telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Rabu (21/4). 

Dalam sidang tersebut pemohon yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menilai 
UU Cipta Kerja dibuat tidak sesuai dengan prosedur pembentukan perundang-undangan. 
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Judul 2.702 Pekerja Migran Indonesia Asal Bali Sudah Berangkat ke Luar 
Negeri 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Pemberangkatan PMI 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/17/2702-pekerja-
migran-indonesia-asal-bali-sudah-berangkat-ke-luar-negeri 

Jurnalis (mpa/mit/weg/gus/gil) 

Tanggal 2021-06-17 11:57:00 

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 - I Kadek Agus Sagita (PMI asal Tabanan) Kemudian juga wajib sudah melaksanakan 
vaksinasi dua kali atau bersedia di vaksin di kapal jika di rumah belum divaksin 

positive - I Kadek Agus Sagita (PMI asal Tabanan) Kami tentunya excited dan nggak sabar dapet 
slip gaji lagi 

positive - I Kadek Agus Sagita (PMI asal Tabanan) Intinya kami harapkan yang terbaik dan bisa 
hidup normal kembali 

negative - I Kadek Agus Sagita (PMI asal Tabanan) Biarpun nantinya uang swab akan diganti 
oleh company masing-masing saat di kapal, tapi tetap akan terasa sangat berat untuk membayar 
biayanya di awal. Karena kita sudah lama tidak ada penghasilan 

positive - I Kadek Agus Sagita (PMI asal Tabanan) Apalagi untuk kawan-kawan yang tidak 
memiliki uang, terpaksa meminjam ke sana ke mari untuk bekal persiapan berangkat. Kami 
harapkan bisa difasilitasi pemerintah lah 

negative - I Gede Willy (PMI asal Klungkung) Ia saya kebetulan hari ini medical check-up. Karena 
bulan depan saya kembali berangkat (kapal pesiar) 

negative - I Gede Willy (PMI asal Klungkung) Saya jual nasi jinggo, biar ada saja kesibukan. Dari 
pada menganggur tidak ada penghasilan. Sebenarnya sudah sangat ingin kembali bekerja 

neutral - I Gede Willy (PMI asal Klungkung) Saya gembira sekali dapat kabar diminta kembali 
berlayar. Setelah dapat informasi itu, saya langsung urus berbagai dokumen yang dibutuhkan 

neutral - I Gede Willy (PMI asal Klungkung) Biayanya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 8 juta untuk 
urus dokuken yang diperlukan. Tapi saya usahakan, yang penting bisa kembali kerja 

neutral - I Gede Willy (PMI asal Klungkung) Kalau saya sekarang sudah kontak ke 3. Untuk 
lamanya kontrak, baru akan mengetahui setelah nanti join di kapal, sesuai dengan LOE (Letter 
Of Employee) 
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negative - I Wayan Duta (PMI asal Gianyar) Di sini (Texas) agak santai, masyarakat sudah mulai 
buka masker. Sekarang saya lagi di karantina di Texas, sekitar seminggu. Itu prosedur wajib 
sebelum bekerja 

negative - I Putu Santika (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan) Kalau data kami tidak 
ada, karena mereka semua melapor di BP3TKI. Dari kami hanya memfasilitasi untuk rekomendasi 
paspornya saja. Sehari sudah ada saja yang mengurus baik 5 orang, 2 orang. Tapi kita tidak 
mengetahui tujuannya ke mana apakah ke kapal pesiar atau bekerja di darat 

neutral - I Nyoman Sukadana (Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Perindustrian 
dan Tenaga Kerja Klungkung) Jumlah itu campur-campur, ada yang di pesiar ada juga yang kerja 
di darat 

negative - I Nyoman Sukadana (Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Perindustrian 
dan Tenaga Kerja Klungkung) PMI yang banyak berangkat tahun ini itu terapis spa dengan tujuan 
kerja ke Dubai 

negative - Anak Agung Dalem Jagadhita (Kepala Disnaker Gianyar) Yang sudah berangkat 
sebanyak 230 orang, tapi yang mau berangkat banyak. Hanya saja kita tidak bisa pastikan, 
karena yang mau berangkat belum tentu berangkat. Tapi yang 230 ini sudah pasti berangkat, 
karena sudah ada panggilan kerja dari tempat tujuannya 

neutral - Anak Agung Dalem Jagadhita (Kepala Disnaker Gianyar) Di Gianyar, belum ada 
pergerakan PMI illegal karena PMI asal Kabupaten Gianyar yang bekerja di luar negeri, mereka 
bekerja di sektor formal. Tapi tetap kita pantau 

positive - Ida Bagus Oka Dirga (Kepala Disperinaker Badung) Kalau kami sebenarnya mengurus 
terkait perpanjangan paspor. Namun memang ada yang mengaku akan kerja di luar negeri 
seperti berkerja di kapal pesiar 

negative - Ida Bagus Oka Dirga (Kepala Disperinaker Badung) Itu data yang kami terima sampai 
April. Untuk Mei mungkin masih direkap oleh pihak BNP2TKI. Kami tidak menangani langsung 
jadi sesuai laporan yang kami terima saja 

negative - Ida Bagus Oka Dirga (Kepala Disperinaker Badung) Ada yang mengaku berangkat, 
namun belum pasti karena melihat situasi katanya. Namun dari data ada sebanyak 48 orang 
yang sudah memperpanjang paspor 

negative - Ida Bagus Oka Dirga (Kepala Disperinaker Badung) Untuk total PMI yang ada di 
Badung juga kami belum tahu pasti berapa. Mungkin sampai ribuan, karena data lengkap ada di 
BNP2TKI 

 

Ringkasan 

Sebanyak 2.702 orang pekerja migran Indonesia (PMI) telah berangkat ke luar negeri untuk 
bekerja ke kapal pesiar, hingga Kamis (10/6). Hal itu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda. Menarik diikuti persiapan para pekerja migran 
tersebut di berbagai daerah di Bali. I Kadek Agus Sagita, PMI asal Tabanan mengatakan, sebelum 
berangkat menuju tujuan kerja, mereka harus menyiapkan sejumlah dokumen. 
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2.702 PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL BALI SUDAH BERANGKAT KE LUAR 
NEGERI 

Sebanyak 2.702 orang pekerja migran Indonesia (PMI) telah berangkat ke luar negeri untuk 
bekerja ke kapal pesiar, hingga Kamis (10/6). 

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda. 
Menarik diikuti persiapan para pekerja migran tersebut di berbagai daerah di Bali. 

I Kadek Agus Sagita, PMI asal Tabanan mengatakan, sebelum berangkat menuju tujuan kerja, 
mereka harus menyiapkan sejumlah dokumen. 

Dokumen yang harus disiapkan para 'pelaut' ini meliputi BST (basic safety training), CCM (crisis 
& crowd management), paspor dan visa negara tujuan, medical check up (MCU), dan yang 
terbaru adalah wajib swab test sebelum berangkat. 

Hanya saja, Agus Sagita mengaku saat ini sedang mempersiapkan segala dokumennya sebelum 
jadwal untuk berangkat keluar. 

"Kemudian juga wajib sudah melaksanakan vaksinasi dua kali atau bersedia di vaksin di kapal 
jika di rumah belum divaksin," kata pria yang akrab disapa Dek Agus ini saat dikonfirmasi, Kamis 
(10/6). 

Dia melanjutkan, mewakili seluruh PMI yang ada di Bali tentunya sangat berharap banyak agar 
bisa bekerja kembali setelah setahun lebih menganggur di rumah masing-masing. 

"Kami tentunya excited dan nggak sabar dapet slip gaji lagi," ujarnya sembari tertawa. 

Selain itu, kata dia, seluruh pihak tentunya yang bekerja di bidang pariwisata mengharapkan 
agar dunia cepat membaik dan tamu-tamu bisa kembali banyak liburan di kapal dan hidup 
kembali normal. 

"Intinya kami harapkan yang terbaik dan bisa hidup normal kembali," harapnya. 

Disinggung mengenai persyaratan baru saat ini yakni wajib tes sebelum keberangkatan, Agus 
Sagita menyatakan, tentunya semua PMI merasa keberatan. 

Keberatan yang dimaksud adalah karena swab test menjadi syarat untuk berangkat ke negara 
manapun. 

"Biarpun nantinya uang swab akan diganti oleh company masing-masing saat di kapal, tapi tetap 
akan terasa sangat berat untuk membayar biayanya di awal. Karena kita sudah lama tidak ada 
penghasilan," ungkapnya. 

"Apalagi untuk kawan-kawan yang tidak memiliki uang, terpaksa meminjam ke sana ke mari 
untuk bekal persiapan berangkat. Kami harapkan bisa difasilitasi pemerintah lah," harapnya. 

Dari Klungkung, I Gede Willy (24), asal Kelurahan Semarapura Klod sedang medical check up 
saat dihubungi, Kamis (10/6). Setelah kurang lebih setahun menganggur, ia akhirnya mendapat 
panggilan untuk kembali bekerja di kapal pesiar. 

"Ia saya kebetulan hari ini medical check-up. Karena bulan depan saya kembali berangkat (kapal 
pesiar)," ujar Willy. 
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Gede Willy dan Pekerja Migran Indonesia lainnya asal Klungkung, kembali ke tanah air pada April 
2020 karena dampak dari Pandemi Covid-19. Selama berada di rumah, ia tidak memiliki 
penghasilan tetap. 

"Saya jual nasi jinggo, biar ada saja kesibukan. Dari pada menganggur tidak ada penghasilan. 
Sebenarnya sudah sangat ingin kembali bekerja," ungkapnya. 

Pada akhir Mei 2021 lalu, ia pun mendapatkan panggilan dari pihak agen untuk kembali bekerja 
ke luar negeri. Ia pun diminta segera menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan. 

"Saya gembira sekali dapat kabar diminta kembali berlayar. Setelah dapat informasi itu, saya 
langsung urus berbagai dokumen yang dibutuhkan," ungkapnya. 

Selain medical check-up, ia pun mengurus berbagai dokumen lainnya yang dipersyaratkan untuk 
bekerja di kapal pesiar, seperti BST (Basic Safety Training), saaman book, visa (Tergantung 
Negara Tujuan ) dan paspor. 

"Biayanya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 8 juta untuk urus dokuken yang diperlukan. Tapi saya 
usahakan, yang penting bisa kembali kerja," ungkapnya. 

Sesuai jadwal, Willy kembali mendapatkan jadwal bekerja pada Juli mendatang. Meskipun sudah 
mendapatkan panggilan bekerja, namun aktivitas di kapal pesiar belum normal. 

Sementara ia bekerja dengan sistem kontrak, dan akan mendapatkan waktu untuk menikmati 
liburan setelah kontrak tersebut selesai. 

"Kalau saya sekarang sudah kontak ke 3. Untuk lamanya kontrak, baru akan mengetahui setelah 
nanti join di kapal, sesuai dengan LOE (Letter Of Employee)," jelasnya. 

Dari Gianyar, I Wayan Duta seorang warga Banjar Banda, Desa Saba, Blahbatuh merupakan satu 
di antara sejumlah warga Gianyar yang sudah berangkat ke luar negeri. Tujuannya adalah 
bekerja di kapal pesiar. 

Namun saat dihubungi beberapa hari lalu, ia baru tiba di Texas, Amerika Serikat. Di sana ia 
menjalani karantina selama sepekan sebelum bisa bekerja di kapal pesiar. 

"Di sini (Texas) agak santai, masyarakat sudah mulai buka masker. Sekarang saya lagi di 
karantina di Texas, sekitar seminggu. Itu prosedur wajib sebelum bekerja," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tabanan, I Putu 
Santika menyatakan, data jumlah keberangkatan PMI Bali asal Tabanan tidak ada di pihaknya 
karena mereka didata atau melapor di BP3TKI Denpasar. 

Pihaknya di Disnakertrans hanya memfasilitasi mengenai rekomendasi paspor, selanjutnya 
paspor akan dimohonkan di imigrasi. 

"Kalau data kami tidak ada, karena mereka semua melapor di BP3TKI. Dari kami hanya 
memfasilitasi untuk rekomendasi paspornya saja. Sehari sudah ada saja yang mengurus baik 5 
orang, 2 orang. Tapi kita tidak mengetahui tujuannya ke mana apakah ke kapal pesiar atau 
bekerja di darat," jelasnya. 

Terpisah, Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
Klungkung I Nyoman Sukadana menjelaskan, berdasarkan data dari tahun 2020 hingga Maret 
2021, sudah ada 171 PMI asal Klungkung yang kembali bekerja ke luar negeri. 

"Jumlah itu campur-campur, ada yang di pesiar ada juga yang kerja di darat," ungkap Sukadana. 
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Umumnya yang sudah berangkat itu, kebanyakan bekerja di bidang terapis spa dengan tujuan 
ke Dubai. 

"PMI yang banyak berangkat tahun ini itu terapis spa dengan tujuan kerja ke Dubai," ungkapnya. 

Dari Gianyar dilaporkan, pergerakan PMI asal Kabupaten Gianyar dalam mengurus izin 
keberangkatan bekerja ke luar negeri terjadi setiap hari di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 
Gianyar. 

Per April 2021 lalu, total PMI Gianyar yang sudah berangkat bekerja ke luar negeri sebanyak 230 
orang. 

Pekerja Legal Berdasarkan data dihimpun Tribun Bali di Disnaker Gianyar, Kamis (10/6), sudah 
ada 230 orang PMI Gianyar yang telah berangkat bekerja ke luar negeri, terdiri dari 162 orang 
laki-laki dan sisanya perempuan. 

Total tersebut relatif masih sedikit dari total PMI asal Gianyar yang dulu dipulangkan karena 
pandemi covid-19, sebanyak 1.600an orang. 

Dalam massa normal, negara tujuan PMI asal Gianyar sebagai berikut. Turki sebanyak 350an 
orang sebagian besar bekerja sebagai terapis spa, negara lainnya adalah Italia sebanyak 279 
orang, Maldives sebanyak 25 orang, Polandia 23 orang, Rusia 17 orang, disusul negara Asia dan 
Eropa. Selebihnya PMI ini bekerja di kapal pesiar dan anak buah kapal. 

Kepala Disnaker Gianyar, Anak Agung Dalem Jagadhita mengatakan, fasilitasi keberangkatan 
hampir dilakukan pihaknya setiap hari. 

Fasilitasi yang dimaksud adalah terkait perlindungan hukum, sosial dan ekonomi PMI yang akan 
berangkat. Berdasarkan data terakhir April 2021, sudah ada 230 orang PMI yang berangkat. 

"Yang sudah berangkat sebanyak 230 orang, tapi yang mau berangkat banyak. Hanya saja kita 
tidak bisa pastikan, karena yang mau berangkat belum tentu berangkat. Tapi yang 230 ini sudah 
pasti berangkat, karena sudah ada panggilan kerja dari tempat tujuannya," ujar Gung Jagadhita. 

Gung Jagadhita memastikan, sejauh ini tidak ada PMI asal Gianyar yang berangkat ke luar negeri 
secara ilegal. 

Sebab selama ini, warga Gianyar di luar negeri bekerja di sektor formal. Meski demikian, pihaknya 
pun tetap melakukan pengawasan agar tidak ada yang berangkat secara ilegal. 

"Di Gianyar, belum ada pergerakan PMI illegal karena PMI asal Kabupaten Gianyar yang bekerja 
di luar negeri, mereka bekerja di sektor formal. Tapi tetap kita pantau," ujarnya. 

Di sisi lain, Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga didampingi stafnya mengakui sudah 
ada warga Badung yang bekerja keluar negeri. Kendati demikian pihaknya tidak mencatat secara 
detail warga tersebut. 

"Kalau kami sebenarnya mengurus terkait perpanjangan paspor. Namun memang ada yang 
mengaku akan kerja di luar negeri seperti berkerja di kapal pesiar," ungkapnya saat dikonfirmasi, 
Kamis. 

Dirinya mengaku, dari data yang di terimanya dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Denpasar ada 97 orang yang sudah berangkat untuk kerja 
di kapal pesiar. 
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"Itu data yang kami terima sampai April. Untuk Mei mungkin masih direkap oleh pihak BNP2TKI. 
Kami tidak menangani langsung jadi sesuai laporan yang kami terima saja," jelasnya. 

Kendati demikian pihaknya mengaku dari beberapa PMI yang ditanya saat melakukan 
perpanjangan paspor, mereka memang mau berangkat untuk bekerja di kapal pesiar. Hanya 
saja waktu keberangkatannya belum pasti, melihat trend virus di negara yang dituju. 

"Ada yang mengaku berangkat, namun belum pasti karena melihat situasi katanya. Namun dari 
data ada sebanyak 48 orang yang sudah memperpanjang paspor," ungkapnya. 

Perpanjangan paspor dilakukan untuk jaga-jaga agar persyaratan untuk bekerja di kapal pesiar 
lengkap. "Untuk kerjanya mungkin mereka menggunakan agen swasta. Tapi untuk lebih 
lengkapnya lebih baik konfirmasi ke BNP2TKI yang di Denpasar," sarannya. 

Lebih lanjut pihaknya berharap masyarakat yang bekerja keluar negeri diharapkan tetap 
waspada akan virus Covid-19 tersebut. Sehingga kesehatan dan keselamatan tetap terjaga. 

"Untuk total PMI yang ada di Badung juga kami belum tahu pasti berapa. Mungkin sampai ribuan, 
karena data lengkap ada di BNP2TKI," katanya. 

(mpa/mit/weg/gus/gil). 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - AKP I Gusti Made Sudarma Putra (Kapolsek Negara) Setiap sekali kencan terduga 
pelaku memperoleh uang jasa sejumlah Rp 50.000 

negative - AKP I Gusti Made Sudarma Putra (Kapolsek Negara) Modusnya, yang bersangkutan 
menawarkan korban melalui aplikasi MiChat kepada para lelaki untuk diajak melakukan 
hubungan badan dengan tarif uang Rp 200.000 hingga Rp 400.000 untuk satu kali berhubungan 

negative - AKP I Gusti Made Sudarma Putra (Kapolsek Negara) Kemudian melaporkan peristiwa 
tersebut ke kantor Polsek Negara 

 

Ringkasan 

Kepolisian Polsek Negara, Bali, menangkap seorang perempuan asal Bekasi, Jawa Barat, 
berinisial PM (28). Ia diringkus karena melakukan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) berupa prostitusi online melalui aplikasi MiChat. 

"Setiap sekali kencan terduga pelaku memperoleh uang jasa sejumlah Rp 50.000," kata Kapolsek 
Negara AKP I Gusti Made Sudarma Putra, Kamis (17/6). 

 

JADI MUNCIKARI PROSTITUSI ONLINE, SEORANG WANITA DI BALI DITANGKAP 
POLISI 

Kepolisian Polsek Negara, Bali, menangkap seorang perempuan asal Bekasi, Jawa Barat, 
berinisial PM (28). Ia diringkus karena melakukan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) berupa prostitusi online melalui aplikasi MiChat. 

"Setiap sekali kencan terduga pelaku memperoleh uang jasa sejumlah Rp 50.000," kata Kapolsek 
Negara AKP I Gusti Made Sudarma Putra, Kamis (17/6). 
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Terungkapnya kasus tersebut, saat itu korban berinisial AH (27) datang ke Polsek Negara dan 
melaporkannya bahwa dirinya menjadi korban prostitusi online. 

Berawal saat korban dikenalkan sama sopir travel oleh pelaku dan kemudian diajak mencari kerja 
di tempat SPA kemudian diajak tinggal di Denpasar, Bali. 

Kemudian pada Sabtu ( 12/6), korban dan temannya akan diajak pelaku ke Singaraja, Kabupaten 
Buleleng, dan menginap di salah satu tempat. Setelah itu, korban bersama saksi berinisial AYN 
diajak ke daerah Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, dan menginap di Sawah Asri, Desa Baluk 
atau TKP. 

Kemudian, setelah di sana korban dicarikan tamu laki-laki oleh pelaku, pada Minggu (13/6), dan 
korban melayani dua laki-laki lalu korban mendapatkan uang sebesar Rp 450.000. 

"Modusnya, yang bersangkutan menawarkan korban melalui aplikasi MiChat kepada para lelaki 
untuk diajak melakukan hubungan badan dengan tarif uang Rp 200.000 hingga Rp 400.000 
untuk satu kali berhubungan," ujar AKP Sudarma. 

Tetapi, karena korban tidak tahan, akhirnya korban melarikan diri melalui kaca jendela dan 
lompat pagar tembok penginapan. "Kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek 
Negara," imbuhnya. Pihak kepolisian langsung mendatangi TKP dan menangkap pelaku dan 
dibawa ke Mapolsek Negara. (kanalbali/KAD). 
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Sejak April hingga awal Juni sebanyak 341 Pekerja Migran Indonesia ( PMI )/TKI asal Lamongan 
pulang kampung. Dan 10 TKI menjalani isolasi di Rusunawa Lamongan. Kadinkes Lamongan 
Taufik Hidayat mengatakan, hingga kini Satgas COVID-19 membenarkan. "Total sejak April 
hingga saat ini ada 341 PMI dan sekarang tinggal 10 PMI yang menjalani karantina di Rusunawa," 
kata Taufik Hidayat kepada wartawan, Kamis (17/6/2021). 

 

341 TKI ASAL LAMONGAN PULANG KAMPUNG, 10 ORANG POSITIF COVID-19 

Sejak April hingga awal Juni sebanyak 341 Pekerja Migran Indonesia ( PMI )/TKI asal Lamongan 
pulang kampung. Dan 10 TKI menjalani isolasi di Rusunawa Lamongan. 

Kadinkes Lamongan Taufik Hidayat mengatakan, hingga kini Satgas COVID-19 membenarkan. 
"Total sejak April hingga saat ini ada 341 PMI dan sekarang tinggal 10 PMI yang menjalani 
karantina di Rusunawa," kata Taufik Hidayat kepada wartawan, Kamis (17/6/2021). 

Dari 10 positif COVID-19, 6 orang sudah dinyatakan sembuh dan 4 masih dirawat di RS 
Lapangan. Hari ini, menurut Taufik, rencana akan datang lagi 2 TKI dari Surabaya dan akan 
menjalani karantina di Rusunawa. 

"Sejak April itu total ada 10 yang terkonfirmasi positif COVID-19 di mana 6 di antaranya sudah 
dinyatakan sembuh dan 4 masih dirawat di RS Lapangan," ujarnya. 

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono mengatakan TNI-Polri menjamin keamanan dan 
kenyamanan para TKI yang sedang menjalani karantina pasca penjemputan dari Pemkab 
Lamongan. Petugas, kata Sidik, secara rutin melaksanakan pengawasan di Rusunawa ASN 
Lamongan Jalan Veteran Lamongan. 

"Pengawasan ini dilakukan agar para PMI tetap merasa aman dan nyaman pada saat menjalani 
masa karantina selama tiga hari ke depan sesuai mekanisme penjemputan PMI. Kami juga 
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mengimbau kepada PMI agar tetap semangat dalam menjalani karantina sampai dengan batas 
waktu yang sudah ditentukan yaitu selama 3 hari," kata Sidik. 

Sementara Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana menambahkan pihaknya turut 
mendampingi pelaksanaan pengecekan kesehatan secara berkala selama karantina. 

"Hal ini tentunya untuk kebaikan serta keamanan kita semua, Semoga dengan adanya proses ini 
dapat mencegah penyebaran COVID-19 sehingga Lamongan kembali menjadi zona hijau," 
pungkasnya. 
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Narasumber 

negative - Pepen S Almas (Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau BPJS Ketenagakerjaan) 
Tunggakan ini lebih banyak dari perusahaan jasa seperti pariwisata, hotel dan lainnya, sementara 
perusahaan perkebunan sawit kesehatan dan kuliner tidak terdampak dan lancar pembayaran 
iuran 

neutral - Pepen S Almas (Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau BPJS Ketenagakerjaan) Untuk non 
ASN di Riau sudah 67.280 orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk dua program 
jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja dibayarkan Pemprov melalui APBD selama 
setahun dan pembayarannya dilakukan per bulan 

positive - Pepen S Almas (Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau BPJS Ketenagakerjaan) Total klaim 
yang sudah kita bayarkan kepada peserta dan ahli waris sebesar Rp514.568.355.104 

neutral - Pepen S Almas (Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau BPJS Ketenagakerjaan) Saat ini 
untuk perlindungan sosial non ASN masih ada beberapa kabupaten/kota masih galau apakah ke 
BPJS Ketenagakerjaan atau Taspen, jadi sekarang sudah dijelaskan dalam Inpres bahwa 
semuanya ke BPJS Ketenagakerjaan 

neutral - Pepen S Almas (Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau BPJS Ketenagakerjaan) Ke depan 
Pemprov juga sudah merencanakan untuk menambah program Jaminan Hari Tua (JHT) yang 
akan dianggarkan di APBD anggaran memadai apalagi untuk program JHT ini ada sharing budget 
dengan peserta 

neutral - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau) Kami 
memberikan perlindungan kepada PTT ini sejak 2020 lalu sebelum keluarnya Inpres tentang 
percepatan kepesertaan BPJS TKa bukan penerima upah di Riau 
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Ringkasan 

Hingga saat ini jumlah tunggakan iuaran peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk Provinsi Riau 
mencapai Rp34 miliar.Tunggakan ini lebih banyak dari perusahaan jasa yang terdampak Covid-
19. Hal ini ditegaskan Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau BPJS Ketenagakerjaan Pepen S Almas 
kepada wartawan usai pembukaan Sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 
2/2021 serta Monitoring dan Evaluasi BPJS Ketenagakerjaan bersama Disnakertrans Provinsi 
Riau, Rabu (16/6). 

 

TUNGGAKAN IURAN PESERTA BPJS TK RP34 MILIAR 

Hingga saat ini jumlah tunggakan iuaran peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk Provinsi Riau 
mencapai Rp34 miliar.Tunggakan ini lebih banyak dari perusahaan jasa yang terdampak Covid-
19. 

Hal ini ditegaskan Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau BPJS Ketenagakerjaan Pepen S Almas 
kepada wartawan usai pembukaan Sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 
2/2021 serta Monitoring dan Evaluasi BPJS Ketenagakerjaan bersama Disnakertrans Provinsi 
Riau, Rabu (16/6). 

"Tunggakan ini lebih banyak dari perusahaan jasa seperti pariwisata, hotel dan lainnya, 
sementara perusahaan perkebunan sawit kesehatan dan kuliner tidak terdampak dan lancar 
pembayaran iuran," ujar Pepen. 

Dijelaskan Pepen, berdasarkan data yang dimiliki jumlah peserta penerima upah baru 519.262 
tenaga kerja yang terdaftar sedangkan 1.093.280 lagi belum terdaftar dan tidak terlindungi BPJS 
Ketenagakerjaan. Artinya baru 47,50 persen tenaga kerja yang terlindungi. Sementara tenaga 
kerja bukan penerima upah/pekerja rentan yang baru terdaftar 72.525 orang sedangkan 901.938 
orang belum terlindungi. Artinya baru 8,04 persen yang terlindungi jaminan sosialnya. 

"Untuk non ASN di Riau sudah 67.280 orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk dua 
program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja dibayarkan Pemprov melalui APBD 
selama setahun dan pembayarannya dilakukan per bulan " jelas Pepen. 

Hingga Juni ini jumlah kasus yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan untuk JHT sebanyak 29.292 
kasus, IKK sebanyak 3.528 kasus, J KM sebanyak 623 kasus dan jaminan pensiun (JP) sebanyak 
1.404 kasus. Sementara jumlah klaim yang telah dibayarkan dari Januari hingga Juni 2021 untuk 
JHT sebesar Rp435.186.990.320, untuk JKK sebesar Rp40.421.588.731, untuk JKM sebesar 
Rp28.257.500.000 dan jaminan pensiun (JP) sebesar Rp 10.702.276.053. 

"Total klaim yang sudah kita bayarkan kepada peserta dan ahli waris sebesar 
Rp514.568.355.104," sebut Pepen. 

Terkait dengan non ASN, lanjut Pepen, pegawai non ASN diharapkan masuk ke dalam program 
jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan, dan bukan di Taspen. 

Sebab menurutnya, saat ini masih ada pemerintah kabupaten/kota yang bingung menentukan 
perlindungan sosial bagi pegawai non ASN atau PTT. 

"Saat ini untuk perlindungan sosial non ASN masih ada beberapa kabupaten/kota masih galau 
apakah ke BPJS Ketenagakerjaan atau Taspen, jadi sekarang sudah dijelaskan dalam Inpres 
bahwa semuanya ke BPJS Ketenagakerjaan," tegas Pepen. 
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Dia menyampaikan, saat ini ada sekitar 16.800 PTT di lingkungan Pemprov Riau sudah 
mendapatkan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. 

"Ke depan Pemprov juga sudah merencanakan untuk menambah program Jaminan Hari Tua 
(JHT) yang akan dianggarkan di APBD anggaran memadai apalagi untuk program JHT ini ada 
sharing budget dengan peserta," paparnya. 

Kegiatan sosialisai Inpres tersebut diikuti 96 peserta yang terdiri dari pengawas dan pemeriksa 
di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kemudian hadir Asisten Deputi MCR dan Wasrik BPJS 
Masri, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru Uus Supriadi dan pimpinan cabang 
BPJS Ketenagakerjaan kabupaten/ kota se-Riau. 

Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Jonli 
menjelaskan, Pemprov Riau sudah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 56/2020. 
Hal ini sebagai bentuk komitmen mendorong kepesertaan pekerja bukan penerima upah, 
termasuk di lingkungan pemerintah daerah. 

"Kami memberikan perlindungan kepada PTT ini sejak 2020 lalu sebelum keluarnya Inpres 
tentang percepatan kepesertaan BPJS TKa bukan penerima upah di Riau," katanya, (hen) 

caption: 

PENGHARGAAN: Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau Pepen S Aimas 
menyerahkan penghargaan kepada Kepala Disnakertrans Riau Jonli sebagai pengawas terbaik 
nasional, Rabu 
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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) 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 

neutral - Wiku Adisasmito (Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19) Kenaikan 
pada minggu ke-5 pasca periode libur Idul Fitri ini jelas terlihat pada daerah yang menjadi tujuan 
mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten dan Jawa Barat, serta daerah yang menjadi 
asal pemudik yaitu DKI Jakarta 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah meminta perusahaan menerapkan protokol 
kesehatan ketat di tempat kerja. Ia menyebut, kebijakan perusahaan harus mampu melindungi 
pekerja dari ancaman Covid-19. Sebab, keselamatan pekerja merupakan hal utama. Hal ini Ida 
sampaikan menyusul terjadinya lonjakan kasus virus corona di berbagai daerah di Indonesia. 
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KASUS COVID-19 MELONJAK, MENAKER MINTA PERUSAHAAN UTAMAKAN 
KESELAMATAN PEKERJA 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah meminta perusahaan menerapkan protokol 
kesehatan ketat di tempat kerja. 

Ia menyebut, kebijakan perusahaan harus mampu melindungi pekerja dari ancaman Covid-19. 
Sebab, keselamatan pekerja merupakan hal utama. 

Hal ini Ida sampaikan menyusul terjadinya lonjakan kasus virus corona di berbagai daerah di 
Indonesia. 

"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 melalui keterangan tertulis yang dilansir dari laman resmi Sekretariat 
Kabinet, Kamis (17/6/2021). 

Bersamaan dengan itu, Ida meminta para pekerja disiplin mematuhi protokol kesehatan. Disiplin 
yang dimaksud mulai dari memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. 

Hal itu, kata dia, menjadi bagian dari upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha serta 
keselamatan dan kesehatan para pekerja. 

"Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan 
perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," ujarnya. 

Ida mengatakan, sejak awal pandemi pihaknya telah menerbitkan sejumlah aturan pencegahan 
dan penanggulangan Covid-19. Salah satu aturan itu yakni 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. 

Ia meminta seluruh perusahaan dan perkantoran menerapkan aturan yang tertuang dalam SE 
tersebut selama pandemi. 

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

Selain itu, lanjut Ida, Kemenaker juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan langsung ke 
berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, hingga perhotelan, untuk memastikan pelaku 
usaha menaati protokol kesehatan di tempat kerja. 

Kemenaker juga sudah menyusun panduan kembali bekerja dan perlindungan pekerja dalam 
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja. 

"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 Ida. 

Untuk diketahui, kasus Covid-19 melonjak pasca libur Idul Fitri 2021. Juru Bicara Satuan Tugas 
(Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kenaikan kasus virus corona 5 
minggu pasca libur Lebaran didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. 

Hal ini membuktikan bahwa kasus Covid-19 meledak di daerah-daerah tujuan mudik atau wilayah 
asal pemudik. 
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"Kenaikan pada minggu ke-5 pasca periode libur Idul Fitri ini jelas terlihat pada daerah yang 
menjadi tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten dan Jawa Barat, serta 
daerah yang menjadi asal pemudik yaitu DKI Jakarta," kata Wiku dalam konferensi pers yang 
ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/6/2021). 

Berdasarkan data kasus Covid-19 mingguan per 13 Juni 2021, 6 provinsi di Pulau Jawa 
menempati 6 urutan teratas wilayah yang mencatatkan penambahan kasus virus corona 
tertinggi. 

Pertama yakni DKI Jakarta yang mencatatkan kenaikan 7.132 kasus. Kemudian, Jawa Tengah 
dengan penambahan 4.426 kasus. 

Lalu, Jawa Barat yang naik 2.050 kasus, DI Yogyakarta naik 973 kasus, Jawa Timur naik 939 
kasus, dan Banten bertambah 440 kasus. 
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Narasumber 

positive - Siti Nadia Tarmizi (Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes RI) Tentunya sudah ditegaskan 
bahwa vaksin COVID-19 ini harus diberikan secara gratis. Artinya, baik (program vaksinasi) dari 
pemerintah maupun vaksinasi gotong royong, sudah betul-betul ditegaskan bahwa tidak ada 
pembebanan biaya apapun 

positive - Siti Nadia Tarmizi (Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes RI) Tidak ada biaya yang 
dibebankan kepada karyawan, termasuk, misalnya, pengurangan benefit pekerja diakibatkan 
karena proses vaksinasi gotong royong. 

neutral - Siti Nadia Tarmizi (Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes RI) Kalau ini bisa disampaikan 
melalui jalur-jalur untuk pengaduan, apakah itu melalui SPI (Satuan Pengawasan Internal), 
mungkin bisa melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Nanti kami bekerja sama dengan Kamar 
Dagang terkait tentang apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut 

positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri) Karena pasti akan 
ada ya ada proses klarifikasi dan penjelasan dulu dari perusahaannya. Saya rasa mekanisme 
untuk pengaduan tersebut sudah disusun baik oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun 
KADIN 

positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri) Karena pasti akan 
ada ya ada proses klarifikasi dan penjelasan dulu dari perusahaannya. Saya rasa mekanisme 
untuk pengaduan tersebut sudah disusun baik oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun 
KADIN. 

neutral - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri) Perusahaan tidak 
boleh memungut bayaran kepada karyawannya sama sekali. Jadi, ini (vaksinasi gotong royong) 
harus gratis. Kalau ada yang masih ada diminta membayar, silakan saja laporkan kepada kami 

positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri) Vaksinasi gotong 
royong ini benar-benar diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja. Itu memang sudah menjadi 
hak karyawan 
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Ringkasan 

Vaksinasi gotong royong gratis, jika karyawan dipungut biaya, Kementerian Kesehatan 
menegaskan segera lapor melalui jalur pengaduan. Laporan pengaduan akan diproses dan 
perusahaan yang bersangkutan dimint memberikan klarifikasi atau penjelasan. Juru Bicara 
Vaksinasi Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi gotong royong dibebankan 
kepada perusahaan swasta dan diberikan secara gratis untuk seluruh karyawan. Hal ini serupa 
dengan vaksinasi program pemerintah yang diberikan gratis untuk target 181,5 juta penduduk 
Indonesia. 

 

VAKSINASI GOTONG ROYONG GRATIS, KEMENKES: JIKA DIPUNGUT BIAYA, 
SEGERA LAPOR 

Jakarta Vaksinasi gotong royong gratis, jika karyawan dipungut biaya, Kementerian Kesehatan 
menegaskan segera lapor melalui jalur pengaduan. Laporan pengaduan akan diproses dan 
perusahaan yang bersangkutan dimint memberikan klarifikasi atau penjelasan. 

Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi gotong royong 
dibebankan kepada perusahaan swasta dan diberikan secara gratis untuk seluruh karyawan. Hal 
ini serupa dengan vaksinasi program pemerintah yang diberikan gratis untuk target 181,5 juta 
penduduk Indonesia. 

"Tentunya sudah ditegaskan bahwa vaksin COVID-19 ini harus diberikan secara gratis. Artinya, 
baik (program vaksinasi) dari pemerintah maupun vaksinasi gotong royong, sudah betul-betul 
ditegaskan bahwa tidak ada pembebanan biaya apapun," kata Nadia saat Dialog Produktif, Siap 
Jaga Indonesia dengan Vaksin Gotong Royong, Rabu (16/6/2021). 

"Tidak ada biaya yang dibebankan kepada karyawan, termasuk, misalnya, pengurangan benefit 
pekerja diakibatkan karena proses vaksinasi gotong royong." Selalu Jaga Kesehatan, Jangan 
Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita. 

Jika karyawan diminta membayar vaksinasi gotong royong oleh perusahaan, maka dapat 
melapor ke jalur pengaduan. Kemenkes pun bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri 
(KADIN) "Kalau ini bisa disampaikan melalui jalur-jalur untuk pengaduan, apakah itu melalui SPI 
(Satuan Pengawasan Internal), mungkin bisa melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Nanti 
kami bekerja sama dengan Kamar Dagang terkait tentang apa yang dilakukan oleh perusahaan 
tersebut," terang Siti Nadia Tarmizi. 

"Karena pasti akan ada ya ada proses klarifikasi dan penjelasan dulu dari perusahaannya. Saya 
rasa mekanisme untuk pengaduan tersebut sudah disusun baik oleh Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) maupun KADIN." Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Shinta Widjaja Kamdani 
menegaskan, tidak ada beban biaya yang harus ditanggung karyawan dalam vaksinasi gotong 
royong. 

"Perusahaan tidak boleh memungut bayaran kepada karyawannya sama sekali. Jadi, ini 
(vaksinasi gotong royong) harus gratis. Kalau ada yang masih ada diminta membayar, silakan 
saja laporkan kepada kami," tegasnya. 

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan juga akan siap menerima pengaduan 
bila ada perusahaan yang memungut biaya vaksinasi gotong royong kepada karyawan. 

"Vaksinasi gotong royong ini benar-benar diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja. Itu 
memang sudah menjadi hak karyawan," lanjut Shinta. 
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Judul UU Cipta Kerja Tak Batasi dan Halangi Hak Konstitusional 

Nama Media investor.id 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://investor.id/business/uu-cipta-kerja-tak-batasi-dan-halangi-hak-
konstitusional 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-17 10:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Para 
pemohon sama sekali tidak terhalang halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya 
yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini justru akan menyerap tenaga 
kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan 
globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
demikian terdapat 43,5 juta orang yang tidak bekerja penuh atau 32,6% dari angkatan kerja. 
Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang 
atau 55,72% dari total penduduk yang bekerja 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Hal ini perlu 
upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung kondisi tersebut 

 

Ringkasan 

Pemerintah menegaskan bahwa hak konstitusional dari pemohon tidak sama sekali terhalangi 
dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya Undang-Undang (UU) 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasalnya UU Cipta Kerja justru akan memperluas penyerapan 
tenaga kerja dan memberikan kemudahan berusaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto mengatakan, landasan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah 
melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan ketentuan dan hak-hak. Bahkan, dalam 
pembahasannya pemerintah juga mengundang partisipasi publik. 

 

UU CIPTA KERJA TAK BATASI DAN HALANGI HAK KONSTITUSIONAL 

JAKARTA, - Pemerintah menegaskan bahwa hak konstitusional dari pemohon tidak sama sekali 
terhalangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan akibat berlakunya Undang-Undang 
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(UU) 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasalnya UU Cipta Kerja justru akan memperluas 
penyerapan tenaga kerja dan memberikan kemudahan berusaha. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, landasan 
pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan 
ketentuan dan hak-hak. Bahkan, dalam pembahasannya pemerintah juga mengundang 
partisipasi publik. 

"Para pemohon sama sekali tidak terhalang halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun 
kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini justru akan 
menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif 
dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja," 
terang dia dalam Mahkamah Konstitusi Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, Kamis (17/6/2021). 

Airlangga mengakui, transformasi ekonomi di Indonesia belum berjalan optimal untuk 
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas kesejahteraan pekerja menghadapi 
berbagai tantangan yang tak mudah. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2019, jumlah angkatan kerja 
Indonesia mencapai 133,56 juta. Angka ini terdiri atas 89,96 juta orang pekerja penuh, 
sedangkan 28,41 juta kerja paruh waktu. Kemudian 8,14 juta orang setengah menganggur dan 
7,05 juta orang pengangguran. 

"Dengan demikian terdapat 43,5 juta orang yang tidak bekerja penuh atau 32,6% dari angkatan 
kerja. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta 
orang atau 55,72% dari total penduduk yang bekerja," jelas dia. 

Tak hanya itu, sisi produktivitas tenaga kerja Indonesia juga tercatat masih rendah, hal ini 
tercermin dari sisi jenjang pendidikan. Airlangga menyebut, data BPS melaporkan November 
2019 penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 64,06% dan 
hanya 26,69% tamat SMA atau sederajat dan 9,26% perguruan tinggi. 

"Hal ini perlu upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung 
kondisi tersebut," jelas dia. 

Kemudian sektor UMKM yang memiliki kontribusi 61,07% terhadap PDB mampu menyerap 
tenaga kerja 97% dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Pasalnya 
sebanyak 98,68% dari usaha mikro merupakan usaha informal dengan produktivitas yang sangat 
rendah. 

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id). 
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Judul Badan Buruh Pemuda Pancasila Apresiasi Pemerintah Pulangkan 172 
ABK 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Pemulangan ABK 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/458220/15/badan-buruh-
pemuda-pancasila-apresiasi-pemerintah-pulangkan-172-abk-
1623899174 

Jurnalis Thomas Pulungan 

Tanggal 2021-06-17 10:44:00 

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 tertunda pulang sejak Mei lalu, ratusan Awak Buah Kapal (ABK), Rabu (16/6/2021) 
malam, 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," kata Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila 
(B2P3), Jamaluddin Suryahadikusuma di sela-sela penjemputan ABK di Soetta, Tangerang, Rabu 
(16/6/2021) malam. 
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BADAN BURUH PEMUDA PANCASILA APRESIASI PEMERINTAH PULANGKAN 172 
ABK 

Setelah tertunda pulang sejak Mei lalu, ratusan Awak Buah Kapal (ABK), Rabu (16/6/2021) 
malam, 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," kata Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila 
(B2P3), Jamaluddin Suryahadikusuma di sela-sela penjemputan ABK di Soetta, Tangerang, Rabu 
(16/6/2021) malam. 

Menurut Jamal, 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, 16 Juni 2021 dengan menggunakan penerbangan charter Garuda. 

Mengutip rilis yang dibagikan Kemenlu, Jamal mengatakan bahwa 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," 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. 

(abd). 
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Judul Kejanggalan Kasus 5 CTKW Lompat dari Gedung, Gaji 6 Bulan di 
Singapura Cuma Rp 1,2 Juta 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Kasus PMI Asal Malang 

Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2021/06/17/104159078/kejanggalan-
kasus-5-ctkw-lompat-dari-gedung-gaji-6-bulan-di-singapura-cuma 
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Ukuran 0 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
NTB) Jumlah gaji sisa jika dirupiahkan sekitar Rp 1,2 juta per bulan selama 6 bulan terakhir, 
seperti itu layak atau tidak untuk hidup di Singapura? Mungkin itu juga salah satu alasan mereka 
lari 

neutral - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB) 
Hari pertama saat informasi kejadian, kami langsung memanggil dan meminta perusahaan 
perekrut, perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia (P3MI) cabang di Mataram yang 
merekrut memberi penjelasan terkait lima CTKW tersebut 

negative - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
NTB) P3MI cabang di Mataram ini memiliki izin merekrut, hanya saja setelah kami cek, tidak ada 
penjelasan dalam surat izin mereka wilayah operasinya 

neutral - I Gede Putu Aryadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB) 
Atas peristiwa ini, kami akan meningkatkan pemntauan perjalanan pekerja migran di NTB, sejak 
mereka direkrut hingga ditempatkan di negara tujuan, termasuk hak mereka atas perlindungan 
saat berada di negeri orang 

 

Ringkasan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi menilai 
ada kejanggalan dalam kasus 5 orang calon tenaga kerja wanita (CTKW) asal NTB, yang nekat 
melompat dari gedung setinggi 15 meter. Kejanggalan itu terdapat pada gaji yang bakal diterima 
oleh para calon TKW yang akan bekerja di Singapura tersebut. 
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KEJANGGALAN KASUS 5 CTKW LOMPAT DARI GEDUNG, GAJI 6 BULAN DI 
SINGAPURA CUMA RP 1,2 JUTA 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi menilai 
ada kejanggalan dalam kasus 5 orang calon tenaga kerja wanita (CTKW) asal NTB, yang nekat 
melompat dari gedung setinggi 15 meter. 

Kejanggalan itu terdapat pada gaji yang bakal diterima oleh para calon TKW yang akan bekerja 
di Singapura tersebut. 

Pihaknya mengecek data kelima CTKW tersebut termasuk perjanjian antara perusahaan perekrut 
dan CTKW. 

Dalam perjanjian tersebut tertulis jumlah gaji yang akan diterima CTKW di Singapura sebesar 
500 dolar, dan selama 4 hingga 6 bulan pertama akan dipotong sebesar 420 dolar, menganti 
biaya pemberangkatan ke Singapura. 

"Jumlah gaji sisa jika dirupiahkan sekitar Rp 1,2 juta per bulan selama 6 bulan terakhir, seperti 
itu layak atau tidak untuk hidup di Singapura? Mungkin itu juga salah satu alasan mereka lari," 
kata Aryadi, Kamis (17/6/2021). 

Ia mengaku telah mendapat laporan langsung dari Disnaker Kota Malang, terkait kasus tersebut. 

Para CTWK ini lompat dari gedung balai PT CKS, di Malang, Jawa Timur, yang menyebabkan 2 
TKW asal Lombok dan Sumbawa mengalami luka, patah tulang dan luka ringan. 

"Hari pertama saat informasi kejadian, kami langsung memanggil dan meminta perusahaan 
perekrut, perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia (P3MI) cabang di Mataram yang 
merekrut memberi penjelasan terkait lima CTKW tersebut," kata Aryadi. 

Meski P3MI memiliki izin merekrut di tiap kabupaten kota, tetap harus dicek job ordernya dan ke 
negara mana saja mereka boleh mengirim tenaga kerja. 

Kemudian, harus dicek wilayah operasi mereka boleh merekrut. 

"P3MI cabang di Mataram ini memiliki izin merekrut, hanya saja setelah kami cek, tidak ada 
penjelasan dalam surat izin mereka wilayah operasinya," kata dia. 

Berdasarkan data yang diperoleh Disnaker, nama nama kelima CTKW tersebut adalah, Fauziah 
(24) asal Dusun Enjak, Desa Labulia, Lombok Tengah, Baiq Indriani (24) asal Masbagik, Lombok 
Timur, Aini (34) asal Desa Bugis Kabupaten Sumbawa, Kartini (24) asal Sumbawa Besar, dan 
Minati (33) asal Kropok, Kabupaten Sumbawa. 

Para CTKW telah direkrut cukup lama dan berada di BLK Malang selama 2 bulan. 

Mereka dilatih bahasa Inggris dan akan segera berangkat, bahkan ada sejumlah CTKW lain yang 
siap berangkat karena telah mendapatkan majikan. 

Seharusnya, CTKW asal NTB harus dilatih di BLK yang ada di NTB yang ada di Kabupaten Lombok 
Timur, bukan di BLK daerah lain. 

Penerimaan CTKW di masa pandemi ini, berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pembinaan 
Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (Dirjen Binapenta) tercatat 54 negara yang telah ada 
job ordenya, termasuk Singapura. 
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Aryadi yang baru menjabat sebagai Kadisnaker mengaku ada informasi yang tidak sampai di 
masyarakat atau para CTKW/CTKI di NTB, meskipun di website resmi Binapenta semua 
tercantum informasi terkait penempatan CTKW ke luar negeri. 

Ada penjelasan pekerjaan apa saja yang dibuka peluangnya, perusahaan mana saja yang ada 
izinnya dan informasi ini tidak sampai ke masyarakat dan dimamfaatkan oleh para tekong. 

Disnaker NTB menilai informasi di website Kementrian Tenaga Kerja tersebut sulit diakses 
masyarakat. 

Pihaknya akan membuat aplikasi mempermudah akses informasi yang sangat mendasar bagi 
CTKI/CTKW yang akan berangkat ke luar negeri. 

"Atas peristiwa ini, kami akan meningkatkan pemntauan perjalanan pekerja migran di NTB, sejak 
mereka direkrut hingga ditempatkan di negara tujuan, termasuk hak mereka atas perlindungan 
saat berada di negeri orang," kata Aryadi. 
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Judul Menaker Gandeng 4 Perusahaan untuk Tingkatkan Kualitas SDM 

Nama Media kompas.com 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelatihan vokasi, akan 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 industry 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 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 industry 

 

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. 

 

MENAKER GANDENG 4 PERUSAHAAN UNTUK TINGKATKAN KUALITAS SDM 

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). 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, penandatanganan kerja sama ini bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja 
(BLK) dengan dunia usaha dan industry untuk meningkatkan kualitas SDM. 

"Pelatihan vokasi, akan 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 industry," kata Ida melalui siaran pers, 
Rabu (16/6/2021). 

Oleh sebab itu, kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program 
transformasi BLK untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan 
peningkatan kualitas SDM Indonesia. 

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

Menurut Ida, industri-industri tersebut merupakan pihak yang paling memahami kompetensi apa 
saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan. 

"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 industry,"jelas dia. 
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Judul Syarat dan Cara Daftar Bantuan BPJS Ketenagakerjaan Online 
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Ringkasan 

Pemerintah Indonesia memberikan bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat untuk 
menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di saat pandemi ini. Penerima bantuan adalah pemegang 
BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat. Simak ulasan berikut ini mengenai syarat dan 
cara daftar bantuan BPJS Ketenagakerjaan secara online. 

 

SYARAT DAN CARA DAFTAR BANTUAN BPJS KETENAGAKERJAAN ONLINE 

Pemerintah Indonesia memberikan bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat untuk 
menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di saat pandemi ini. Penerima bantuan adalah pemegang 
BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat. Simak ulasan berikut ini mengenai syarat dan 
cara daftar bantuan BPJS Ketenagakerjaan secara online. 

Syarat BLT BPJS Ketenagakerjaan 

Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan (https://bpjsketenagakerjaan.go.id/) ada 
beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BPJS 
Ketenagakerjaan di antaranya adalah sebagai berikut : 

WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 

Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan 
dan dibuktikan dengan kartu kepesertaan. 

Membayar uang iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 
Rp.5.000.000 sesuai upah yang dilaporkan pada BPJS Ketenagakerjaan. 

Pekerja/buruh penerima upah. 

Memiliki rekening bank aktif. 

Tidak termasuk penerima manfaat program Kartu Prakerja. 
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Bukan karyawan BUMN atau PNS. 

Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan 

Karena salah satu syaratnya adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan maka bagi Anda yang 
belum memiliki akun BPJS Ketenagakerjaan maka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk 
cara mendaftarnya adalah sebagai berikut : 

Masuk ke situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di www.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Klik tombol “Daftarkan Saya” yang terdapat pada bagian atas website. 

Pada saat muncul pertanyaan “Ingin Mendaftar Sebagai?”, pilih “Perusahaan (Pemberi Kerja)” 

Masukkan email perusahaan yang valid, atau email perwakilan dari badan usaha. 

Tunggu email pemberitahuan dari BPJS Ketenagakerjaan dan ikuti instruksi yang tertera dalam 
email tersebut. 

Setelah menyelesaikan semua instruksi, kumpulkan semua dokumen syarat pendaftaran dan 
bawa ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di kota Anda. 

Cara Daftar Nomor Rekening di BPJS Ketenagakerjaan 

Agar bisa mencairkan BLT BPJS Ketenagakerjaan ini maka Anda harus mendaftarkan nomor 
rekening kalian. Untuk input rekening biasanya dilakukan oleh HRD atau yang bertanggung 
jawab dalam perusahaan. Jika HRD belum input data nomor rekening karyawan secara online 
maka bisa mengikuti Langkah-langkah berikut ini : 

Akses https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/. 

Login dengan email dan password yang telah terdaftar. 

Pilih menu monitoring iuran; Klik detail tenaga kerja pada kolom action. 

Kemudian akan tampil informasi tenaga kerja. 

Pilih koreksi data TK masal. 

Isi data Nomor Rekening, Nama Rekening dan Nama Bank. 

Kemudian pilih upload setelah selesai pengisian tabel. 

Tunggu hingga prosesnya selesai. 

Akan ada notifikasi yang artinya data Anda telah tersimpan. 

Demikian adalah pembahasan mengenai syarat dan cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk 
mendapatkan BLT dari pemerintah. (WWN) 
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Judul 4 Perusahaan Ini Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan 
Kemenaker 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Kerjasama Kemnaker Dengan 4 Mitra Industri Besar 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210617/12/1406616/4-perusahaan-
ini-tanda-tangani-nota-kesepahaman-dengan-kemenaker 

Jurnalis Rahmad Fauzan 

Tanggal 2021-06-17 10:10:00 

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 

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

 

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. 

 

4 PERUSAHAAN INI TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN DENGAN KEMENAKER 

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

Dalam keterangan pers yang diterima Rabu (16/6/2021), penandatanganan tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui model kerja sama antara 
balai latihan kerja (BLK) dengan dunia usaha dan industri. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa melalui kerja sama tersebut tenaga 
kerja dibekali 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," ujarnya. 

Keberadaan industri sebagai mitra dapat memberi masukan atas kebutuhan keterampilan di 
industri, membantu memberi masukan atas kekurangan keterampilan tenaga pengajar atau 
instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, serta soft skills yang 
dibutuhkan oleh industri. 

Lebih jauh, Ida menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ( memorandum of 
understanding /MoU) dengan Alfamart merupakan perpanjangan kerja sama yang sudah 
dijalankan sejak 2018, terkait dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk 
mempersiapkan SDM kompeten di bidang ritel. 

Sementara itu, MoU dengan PT Kubota Indonesia berkaitan dengan kerja sama pengembangan 
pelatihan vokasi di bidang otomotif mesin diesel. 

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

Selanjutnya, 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," ucapnya. 
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Judul Aplikasi Ini Fasilitasi TKI di Hong Kong Kirim Uang ke Keluarga dengan 
Biaya Murah 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Kerjasama Yourpay dengan Chandra Remittance 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/tekno/read/4583782/aplikasi-ini-fasilitasi-tki-
di-hong-kong-kirim-uang-ke-keluarga-dengan-biaya-murah 

Jurnalis Iskandar 

Tanggal 2021-06-17 10:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Christilia Widjaja (Pendiri dan Kepala Eksekutif Yourpay) Melalui kerja sama dengan 
Chandra Remittance, TKI 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 

positive - Chandra Remittance (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 

 

Ringkasan 

Laporan Bank Dunia yang dirilis Mei 2021 mencatat adanya sedikit penurunan remitansi (transfer 
uang) seluruh pekerja migran pada 2020 menjadi US$ 540 miliar dari US$ 548 miliar pada 2019. 
Penurunan yang hanya sebesar 1,6 persen di tengah pandemi itu membuktikan bahwa di tengah 
kesulitan ekonomi global, mereka tidak memangkas kiriman uang kepada keluarga tercinta di 
rumah. 

 

APLIKASI INI FASILITASI TKI DI HONG KONG KIRIM UANG KE KELUARGA DENGAN 
BIAYA MURAH 

Laporan Bank Dunia yang dirilis Mei 2021 mencatat adanya sedikit penurunan remitansi (transfer 
uang) seluruh pekerja migran pada 2020 menjadi US$ 540 miliar dari US$ 548 miliar pada 2019. 

Penurunan yang hanya sebesar 1,6 persen di tengah pandemi itu membuktikan bahwa di tengah 
kesulitan ekonomi global, mereka tidak memangkas kiriman uang kepada keluarga tercinta di 
rumah. 
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Untuk mempermudah para pekerja migran Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia/ TKI ), khususnya 
yang bekerja di Hong Kong, mengirim uang ke keluarganya dengan cepat dan murah, aplikasi 
Yourpay bekerja sama dengan Chandra Remittance. 

CEO dan founder Yourpay, Christilia Widjaja, menuturkan kerja sama tersebut akan semakin 
memantapkan misi perusahaan dalam menyediakan layanan terbaik 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, TKI 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," kata Christilia, melalui keterangannya, Kamis (17/6/2021). 

Ia menambahkan, keputusan untuk menggandeng Chandra Remittance dibuat karena kedua 
perusahaan sama-sama menaruh perhatian yang besar atas kesulitan para TKI di luar negeri 
dalam mengirimkan uang ke keluarganya. 

Fokus Yourpay 

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 10,5x lebih murah dari pilihan layanan serupa," katanya. 

Christilia 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 finansial. 

Sebagai informasi, Christilia merupakan generasi ketiga dari pebisnis ulung. Ia merupakan cucu 
dari Mellie Pirieh dan Eka Tjipta Widjaja. (Isk/Tin). 
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Judul Kegiatan Keagamaan di Zona Merah Ditiadakan 

Nama Media Riau Post 

Newstrend Penerapan Prokes di Tempat Kerja 

Halaman/URL Pg1&2 

Jurnalis Jpg 

Tanggal 2021-06-17 09:42:00 

Ukuran 101x213mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 42.420.000 

News Value Rp 424.200.000 

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 (Walikota Kota Tangerang Selatan) Tetapi dengan kondisi seperti 
sekarang ini, belum diizinkan pembelajaran tatap muka 

negative - Benyamin Davnie (Walikota Kota Tangerang Selatan) Baru setengah bulan sudah 
melampaui jumlah meninggal bulan lalu. Mau jadi apa ini 

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

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

 

Ringkasan 

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan surat edaran 13/2021 tentang pembatasan 
pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, Rabu (16/6). Surat ini dikeluarkan untuk 
menyikapi meningkatnya kasus Covid-19 di sejumlah daerah. Khususnya yang terjadi di Pulau 
Jawa. 

 

KEGIATAN KEAGAMAAN DI ZONA MERAH DITIADAKAN 

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan surat edaran 13/2021 tentang pembatasan 
pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, Rabu (16/6). Surat ini dikeluarkan untuk 
menyikapi meningkatnya kasus Covid-19 di sejumlah daerah. Khususnya yang terjadi di Pulau 
Jawa. 
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Yaqut mengatakan dengan adanya surat edaran tersebut, diharapkan masyarakat bisa tetap 
menjalankan ibadah sekaligus terjaga keselamatan jiwanya. Di dalam surat edaran tersebut 
diatur kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman 
dari potensi penularan Covid-19. Status aman ini dinyatakan oleh pemerintah daerah setempat 

Selain itu kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakat di rumah ibadah dan lingkungan 
sekitarnya juga ditidakan dahulu selama masih berstatus zona merah dan oranye. Kegiatan sosial 
keagamaan dan kemasyarakatan itu meliputi pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, 
dan kegiatan sejenisnya yang menggunakan 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. 

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

Teknis penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah bisa merujuk ke Surat Edaran 1/2020 
tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 di rumah ibadah. Yaqut juga 
memerintahkan jajaran Kemenag sampai level daerah untuk melakukan pemantauan dan 
koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, khususnya satgas Covid-19 setempat. Termasuk 
koordinasi para pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, dengan pimpinan 
ormas keagamaan, dan pengelola rumah ibadat di lokasi masing-masing. 

Di sejumlah daerah sudah ada kejadian klaster penularan Covid- 19 dari kegaitan keagamaan di 
rumah ibadah. Diantaranya adakah klaster masjid di Kabupaten Karanganyar yang berujung 
pada 94 orang positif Covid-19. Kemudian pengelola Masjid Agung Kauman Kebumen 
memutuskan menutup masjid karena ada peningkatan kasus Covid-19 di daerah tersebut. 
Penutupan masjid agung ini dilakukan pada 14-28 Juni. 

Sementara itu meningkatnya angka Covid-19 di sejumlah daerah, membuat rencana pemerintah 
mulai membuka pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas awal Juli nanti sulit terlaksana. 
Sejumlah daerah sudah memastikan menunda dahulu rencana pembukaan kembali PTM 
terbatas. Diantaranya disampaikan oleh Walikota Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin 
Davnie. 

Dia menyampaikan sedianya PTM terbatas dengan protokol ketat di wilayah Kota Tangsel dibuka 
kembali pekan kedua Juli depan. 

"Tetapi dengan kondisi seperti sekarang ini, belum diizinkan pembelajaran tatap muka," katanya 
di tengah penyerahan hibah Rumah Komposit Tahan Gempa (RKTG) inovasi Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Tangsel, kemarin (16/6). 

Lantas kapan Pemkot Tangsel akan membuka PTM terbatas? Benyamin mengatakan harus 
melihat kondisi terkini penularan Covid-19 di wilayahnya. Dia menuturkan di tengah peningkatan 
kasus Covid-19 saat ini, tingkat ketersian ruang isolasi di Kota Tangsel mencapai 68 persen. 
Kemudian tingkat keterisian ruang ICU sudah 71 persen. Kondisi ini meningkat tajam 
dibandingkan sebulan lalu yang berkisar 30-31 persen. 

Dia juga mengungkapkan sepanjang bulan Mei 2021 kasus meninggal karena Covid-19 di Kota 
Tangsel ada 35 orang. Sedangkan pada kurung 1-15 Juni sudah ada 47 orang meningkat karena 
Covid-19. 

"Baru setengah bulan sudah melampaui jumlah meninggal bulan lalu. Mau jadi apa ini," jelasnya. 

Dia mengatakan klaster asisten rumah tangga cukup tinggi di Kota Tangsel. Klaster ini bisa dipicu 
dengan aktivitas para asistem rumah tanggal di luar rumah. Misalnya ketika mereka berada di 
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pasar untuk belanja dan kegiatan luar rumah lainnya. Dia juga menyampaikan di lingkungan RT 
yang zona merah dan orange tidak diperbolehkan ada resepsi pernikahan. Sebab kegiatan 
resepsi pernikahan juga memicu penularan Covid-19. 

Terpisah, di tengah lonjakan kasus Covid-19 saat ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziyah meminta perusahaan waspada atas risiko munculnya klaster ketenagakerjaan. 
Karenanya, ia mengimbau agar penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dilakukan secara 
ketat. 

"Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para pekerja dari ancaman penyebaran Covid-19 di 
lingkungan kerja," tegasnya, kemarin (16/6). 

Ia mengungkapkan, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan juga merupakan bagian dari 
upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha. Termasuk, aturan soal pencegahan di 
perusahaan dan perkantoran dalam melakukan penanggulangan Covid-19. "Dengan mengikuti 
aturan itu, menjalankan protokol kesehatan, kita akan bisa tekan penyebaran atau klaster baru 
di tempat kerja," ungkapnya. 

Menurutnya, 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.04/11I/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan 
Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Dalam SE tersebut, gubernur 
untuk melakukan pengawasan di lingkungan kerja. Kemudian, meminta pimpinan perusahaan 
melakukan tindakan pencegahan hingga penanganan bagi pekerja yang berisiko atau diduga 
sakit akibat Covid-19. 

Pihaknya, kata dia, juga telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung ke 
berbagai kawasan industri, pusat perbelanjaan, perhotelan, dan sebagainya terkait hal ini. ia 
menilai, ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja 
karena merupakan tanggungjawab 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, serta peningkatan kolaborasi dengan 
stakeholder. (wan/mia/jpg) 
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Judul Dalam Kurun 5 bulan, BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Pemuda 
Bayarkan 2.414 Klaim. 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Santunan Kematian dan Bantuan Budidaya Ikan 

Halaman/URL https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/1081853/dalam-kurun-5-
bulan-bpjamsostek-cabang-semarang-pemuda-bayarkan-2-414-klaim 

Jurnalis agus heriyanto 

Tanggal 2021-06-17 09:36:00 

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 - Teguh Wiyono (Kepala BPJAMSOSTEK Semarang Pemuda) 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 

positive - Dico M Ganinduto (Bupati Kendal) Bantuan ini kami wujudkan seperti asuransi 
kematian, bantuan perikanan, bantuan kapal mesin, alat tangkap ramah lingkungan, dan paket 
budidaya ikan 

neutral - Suriyadi (Kepala Kantor Cabang Kendal) 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 

 

Ringkasan 

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. Kamis (17/6/21). 
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DALAM KURUN 5 BULAN, BPJAMSOSTEK CABANG SEMARANG PEMUDA BAYARKAN 
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. Kamis (17/6/21). 

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. 

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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Judul Disnakertrans Terima Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis ANT 

Tanggal 2021-06-17 08:58:00 

Ukuran 97x229mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 22.698.000 

News Value Rp 113.490.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau menerima penghargaan dari BPJS 
Ketenagakerjaan Riau-Kepri sebab berhasil menjalankan instruksi Presiden Nomor 2/2021, 
tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa perlindungan 
kepada tenaga kerja harian (TIIL) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Deputi Direktur Wilayah 
BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau, Pepen S Almas saat sosialisasi dan implementasi serta 
monitoring dan evaluasi inpres tersebut menuturkan, pelaksanaan inpres berimbas kepada 
mereka dengan menjadi yang terbaik nasional berkat dukungan Pemprov Riau. 

 

DISNAKERTRANS TERIMA PENGHARGAAN DARI BPJS KETENAGAKERJAAN 

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau menerima penghargaan dari BPJS 
Ketenagakerjaan Riau-Kepri sebab berhasil menjalankan instruksi Presiden Nomor 2/2021, 
tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa perlindungan 
kepada tenaga kerja harian (TIIL) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. 

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau, Pepen S Almas saat sosialisasi dan 
implementasi serta monitor-ing dan evaluasi inpres tersebut menuturkan, pelaksanaan inpres 
berimbas kepada mereka dengan menjadi yang terbaik nasional berkat dukungan Pemprov Riau. 

"Berkat komitmen dan kerja sama serta dukungan luar biasa, maka pengawasan dan 
pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi terbaik nasional. Ini berkat dukungan Disnakertrans 
Riau," ujar Pepen. Rabu (16/6). 

Dijelaskannya, Pemprov Riau memberikan perlindungan kepada THL di lingkungan Pemprov Riau 
dengan mendaftarkan seluruh THL sehingga mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk 
jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan ke-matian (JKM). Bahkan Pemprov Riau 
menjalankannya sebelum Inpres Nomor 2/2021 disahkan. 

"Awal tahun Pemprov Riau memberikan perlindungan terhadap 10.800 THL. Kami apresiasi 
karena komitmen ini lahir sebelum inpres keluar pada 25 Maret ditandatangani presiden. Kami 
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berharap di 2022, jika ada anggaran menambah JKK dan JKM, termasuk mendaftarkan THL 
untuk jaminan hari tua (JHT)," tutupnya 

Sementara, Kadisnakertrans Riau. Jonli menyebut pihaknya mengimplementasikan Inpres Nomor 
2/2021 dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 56/ 2020. Hal ini sebagai 
komitmen mendorong kepesertaan pekerja bukan penerima upah, termasuk di lingkungan 
pemerintah daerah. 

"Kami memberikan perlindungan kepada pegawai tidak tetap (PTT) sejak 2020 lalu, atau setahun 
sebelum inpres tentang percepatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan keluar. Ini menunjukan 
komitmen pemprov melindungi pekerja bukan penerima upah di Riau." terangnya. 

Guna lebih meningkatkan dan menjalankan inpres tersebut, katanya, ke depan didorong 
kepesertaan dari kelompok lain seperti asosiasi pekerja nonformal terdiri dari sopir dan UMKM. 
"THL kabupaten/kota dianjurkan mengikuti dan menjalankan inpres ini. Bagi perusahaan, 
diharuskan menjalankan aturan kementerian tenaga kerja". 

(pbn) 

caption: 

PIAGAM PENGHARGAAN: Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau Pepen S 
Almas menyerahkan piagam penghargaan kepada Kadisnakertrans Riau, Jonli, yang sukses 
menjalankan Inpres Nomor 2/ 2021. Rabu (16/6). 
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Judul Pemkab Pati: ABK berhak peroleh perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan 

Nama Media jateng.antaranews.com 

Newstrend Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 
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Narasumber 

negative - Edy Martanto (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati) Sudah 
seharusnya semua ABK di Kabupaten Pati mendapatkan perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Dimungkinkan masih banyak ABK yang belum terlindungi jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Untuk itulah, para pengusaha kapal yang belum mendaftarkan ABK-nya untuk 
segera mendaftarkan karena menjadi kewajibannya sebagai pengusaha 

negative - Edy Martanto (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati) Total ada 3.100 
nelayan di Pati yang kami tanggung iuran bulanan sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja, 
mereka tidak perlu khawatir dengan risiko sosial ekonomi karena sudah ada jaminan dari 
BPJAMSOSTEK 

positive - Multanti (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Kudus) Dengan prinsip saling mendukung agar 
penyelenggaraan program jaminan sosial dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi 
dalam memastikan perlindungan tenaga kerja untuk para nelayan kecil 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendorong para pengusaha kapal maupun pemilik 
kapal perikanan untuk mendaftarkan pekerjanya atau anak buah kapal (ABK) menjadi peserta 
jaminan sosial ketenagakerjaan, karena mereka juga berhak mendapatkan perlindungan selama 
bekerja. "Sudah seharusnya semua ABK di Kabupaten Pati mendapatkan perlindungan jaminan 
sosial ketenagakerjaan. Dimungkinkan masih banyak ABK yang belum terlindungi jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Untuk itulah, para pengusaha kapal yang belum mendaftarkan ABK-nya untuk 
segera mendaftarkan karena menjadi kewajibannya sebagai pengusaha," kata Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Edy Martanto di Pati, Kamis. 
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PEMKAB PATI: ABK BERHAK PEROLEH PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL 
KETENAGAKERJAAN 

Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendorong para pengusaha kapal maupun pemilik 
kapal perikanan untuk mendaftarkan pekerjanya atau anak buah kapal (ABK) menjadi peserta 
jaminan sosial ketenagakerjaan, karena mereka juga berhak mendapatkan perlindungan selama 
bekerja. 

"Sudah seharusnya semua ABK di Kabupaten Pati mendapatkan perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Dimungkinkan masih banyak ABK yang belum terlindungi jaminan sosial 
ketenagakerjaan. Untuk itulah, para pengusaha kapal yang belum mendaftarkan ABK-nya untuk 
segera mendaftarkan karena menjadi kewajibannya sebagai pengusaha," kata Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Edy Martanto di Pati, Kamis. 

Ia memastikan pengusaha kapal di Pati mampu membayarkan iuran bulanan karena tidak besar 
dan disesuaikan dengan program yang diikutinya. 

Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, 
maka keluarganya tidak akan terlantar karena ada jaminan atas risiko sosial ekonomi yang 
dialami pekerja. 

Sementara untuk nelayan tradisional di Pati sudah diikutkan sebagai peserta jaminan sosial 
ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), 
menyusul ditandatanganinya kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikaanan Kabupaten Pati 
dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Kudus pada Senin (14/6). 

"Total ada 3.100 nelayan di Pati yang kami tanggung iuran bulanan sehingga ketika terjadi 
kecelakaan kerja, mereka tidak perlu khawatir dengan risiko sosial ekonomi karena sudah ada 
jaminan dari BPJAMSOSTEK," ujarnya. 

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Kudus Multanti menambahkan kerja sama ini merupakan upaya 
bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan antara 
BPJSJAMSOSTEK dengan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

"Dengan prinsip saling mendukung agar penyelenggaraan program jaminan sosial dapat berjalan 
secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dalam memastikan perlindungan tenaga kerja untuk 
para nelayan kecil," ujarnya. 

Kegiatan tersebut juga tindak lanjut Inpres nomor 2/2021 kepada Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) guna optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang di dalam 
hal ini di sektor kelautan dan perikanan. BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Pati juga akan 
memberikan pelayanan dan sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 
para pekerja dari sektor kelautan maupun perikanan untuk memastikan manfaatnya sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang ada. 
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Judul Curhatan Pegawai Damri dan PLN yang Tak Terima THR Penuh 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 
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Layanan Korporasi 
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Narasumber 

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 

 

Ringkasan 

Merebaknya pandemi COVID-19 membuat sebagian pekerja tak mendapatkan THR saat 
momentum Lebaran 2021 secara utuh. Pekerja Perum Damri dan PLN adalah salah dua di 
antaranya yang curhat tak menerima tunjangan tersebut sesuai ketentuan. Khusus untuk para 
pekerja outsourcing PLN, manajemen BUMN setrum berjanji bakal membayarkan kekurangan 
paling lambat pada Jumat (18/6). Setidaknya ada 113 ribu pekerja yang akan dilunasi THR-nya. 

 

CURHATAN PEGAWAI DAMRI DAN PLN YANG TAK TERIMA THR PENUH 

Merebaknya pandemi COVID-19 membuat sebagian pekerja tak mendapatkan THR saat 
momentum Lebaran 2021 secara utuh. Pekerja Perum Damri dan PLN adalah salah dua di 
antaranya yang curhat tak menerima tunjangan tersebut sesuai ketentuan. 

Khusus untuk para pekerja outsourcing PLN, manajemen BUMN setrum berjanji bakal 
membayarkan kekurangan paling lambat pada Jumat (18/6). Setidaknya ada 113 ribu pekerja 
yang akan dilunasi THR-nya. 

Sementara masalah dialami pekerja Damri, selain tak utuhnya THR, juga ada tunggakan gaji 
hingga 8 bulan. Manajemen BUMN transportasi mengakui pengambilan kebijakan ini sudah 
disosialisasikan dengan serikat pekerja. Berikut rangkumannya: 

PLN Janji Lunasi THR 113 Ribu Pekerja Outsourcing 
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PT PLN (Persero) berjanji bakal melunasi seluruh kekurangan pembayaran THR untuk para 
pekerja outsourcing. 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 outsourcing. 

"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 outsourcing PLN yang tercatat sebagai 
penerima sisa pembayaran THR dalam waktu dua hari ke depan. Kekurangan THR ini adalah 
tidak dibayarkannya tunjangan delta dan tunjangan kinerja. 

Karyawan Perum Damri Ngaku THR Cuma Rp 700 Ribu, Gaji Ditunggak 8 Bulan 

Karyawan Perum Damri mengaku menerima THR 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. 

Selain itu, ia mengaku bahwa banyak karyawan yang tercatat menerima upah jauh di bawah 
ketentuan minimum. Bahkan, Perum Damri juga menunggak gaji sampai 8 bulan. 

Manajemen Perum Damri Buka Suara 

Manajemen Perum Damri buka suara menanggapi pengakuan dari serikat pekerja. Corporate 
Secretary Perum Damri, Sidik Pramono mengaku adanya langkah perusahaan memberlakukan 
kebijakan penangguhan gaji. 

Menurut Sidik, kebijakan ini diambil sebagai langkah menghadapi gempuran pandemi COVID-19 
terhadap perekonomian perusahaan. Ia menegaskan, perusahaan berkomitmen untuk 
membayarkan hak para pekerja begitu keuangan Damri pulih dari dampak corona. 

Begitu pula terkait pemberian THR dalam momentum Lebaran 2021. Menurut Sidik, besaran 
yang dikeluarkan perusahaan telah disepakati dengan serikat pekerja. 
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Judul ART Asia Terpukul Keras oleh Covid-19 

Nama Media Analisa Daily 
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Narasumber 

neutral - Chihoko Asada Miyakawa (Asisten Direktur Jenderal dan Direktur Regional ILO untuk 
Asia-Pasifik) Ada kebutuhan mendesak untuk meresmikan pekerjaan rumah tangga di Asia-
Pasifik, dimulai dengan dimasukkannya pekerjaan rumah rangga dalam undang-undang 
ketenagakerjaan dan jaminan sosial 

 

Ringkasan 

Mayoritas pekerja rumah rangga (ART) di kawasan Asia-Pasifik tidak memiliki perlindungan 
hukum, dan akibatnya telah mengalami pukulan berat akibat pandemi Covid-19, menurut 
Organisasi Perburuhan Internasional (IL0). Sekitar 61,5% ART di wilayah tersebut sepenuhnya 
dikecualikan dari cakupan undang-undang ketenagakerjaan nasional, sementara 84,3% 
dipekerjakan secara informal, kata ILO dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa (15/6). 

 

ART ASIA TERPUKUL KERAS OLEH COVID-19 

Mayoritas pekerja rumah rangga (ART) di kawasan Asia-Pasifik tidak memiliki perlindungan 
hukum, dan akibatnya telah mengalami pukulan berat akibat pandemi Covid-19, menurut 
Organisasi Perburuhan Internasional (IL0). 

Sekitar 61,5% ART di wilayah tersebut sepenuhnya dikecualikan dari cakupan undang-undang 
ketenagakerjaan nasional, sementara 84,3% dipekerjakan secara informal, kata ILO dalam 
sebuah laporan yang dirilis Selasa (15/6). 

Tingginya tingkat informalitas dan kurangnya perlindungan hukum telah menyebabkan dua 
hingga tiga kali lebih banyak kehilangan pekerjaan di antara pekerja rumah tangga daripada 
pekerja lain selama pandemi, menurut perkiraan ILO. 

"Ada kebutuhan mendesak untuk meresmikan pekerjaan rumah tangga di Asia-Pasifik, dimulai 
dengan dimasukkannya pekerjaan rumah rangga dalam undang-undang ketenagakerjaan dan 
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jaminan sosial" Chihoko Asada Miyakawa, asisten direktur jenderal dan direktur regional ILO 
untuk Asia-Pasifik, mengatakan dalam sebuah pernyataan. 

Sekitar 71% pekerja rumah tangga di wilayah tersebut tidak memiliki batasan hukum pada waktu 
kerja mereka, dan 64% tidak memiliki hak hukum untuk istirahat mingguan, kata ILO. 

Satu dekade setelah adopsi Konvensi Pekerja Rumah Tangga oleh ILO, yang merupakan badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Filipina adalah satu-satunya negara di Asia-Pasifik yang telah 
meratifikasinya. 

Wilayah ini memiliki 38,3 juta pekerja rumah tangga berusia di atas 15 tahun, hampir 80% dari 
mereka adalah perempuan, menurut ILO. Asia-Pasifik juga memiliki jumlah pekerja rumah 
tangga laki-laki terbesar, terhitung 46,1% dari total seluruh dunia. (Rlmbre/sv.a) 
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