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NEWSTREND 

Judul : 
Sekjen Kemnaker Beberkan Tantangan Penempatan 
Kerja, Salah Satunya Pengangguran Terdidik 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Tantangan bidang penempatan saat ini adalah angka penganggur terdidik yang terbilang 

tinggi. Bahkan, dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran dengan pendidikan tinggi 

terus bertambah. Hal ini menjadi tantangan bagaimana Kemnaker merespon para 

pencari kerja dengan pendidikan tinggi untuk mendaparkan pekerjaan yag layak dan 

sesuai. 

Perkembangan dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem 

penempatan tenaga kerja. Kemnaker pun mulai menyusun kembali strategi penempatan 

tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun 

luar negeri. Perkembangan ini, harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja 

yang tepat. Hal ini kata dia agar keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja 

secara maksimal. 
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Judul BPJS Ketenagakerjaan akan kurangi investasi di saham, simak saran 
analis ini 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Jaminan Hari Tua 

Halaman/URL https://investasi.kontan.co.id/news/bpjs-ketenagakerjaan-akan-
kurangi-investasi-di-saham-simak-saran-analis-ini 

Jurnalis Kenia Intan 

Tanggal 2021-04-01 08:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - Okie Ardiastama (Analis Pilarmas Invesntindo Sekuritas) Sentimen dari kebijakan 
tersebut tentu menjadi perhatian pelaku pasar di mana dana kelolaan BPJSTK yang berencana 
keluar dari pasar saham dapat memberikan tekanan pada saham-saham yang dimilikinya 

positive - Okie Ardiastama (Analis Pilarmas Invesntindo Sekuritas) Hal tersebut beriringan 
dengan pemulihan dari kualitas kredit di tahun 2021 dan juga tren dari harga komoditas CPO 
yang masih berpotensi naik hingga kuartal II tahun ini. Tentu itu dapat menjadi trigger terhadap 
membaiknya kinerja emiten 

negative - Ike Widiawati (Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia) Saya rasa BPJSTK tidak akan 
melempas saham yang undervalue dan pergerakan harga stabil serta profitable. Karena, tujuan 
mereka adalah mengurangi risiko fluktuasi kerugian 

positive - Helen (Analis Philip Sekuritas) Volatilitas dalam pasar saham adalah hal yang biasa. 
Karena itu, sangat penting untuk berinvestasi pada saham-saham yang memiliki fundamental 
baik, besar, serta likuid. Sehingga saat pasar saham mulai pulih atau kembali naik, saham 
tersebut umumnya akan pulih 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) atawa BPJamsostek berencana memangkas investasi pada 
saham dan reksadana. Langkah ini dilakukan untuk menekan defisit program Jaminan Hari Tua 
(JHT) yang membuat lembaga ini mencatatkan risiko unrealized loss atau kerugian secara buku. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN AKAN KURANGI INVESTASI DI SAHAM, SIMAK SARAN 
ANALIS INI 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) atawa BPJamsostek berencana memangkas investasi pada 
saham dan reksadana. Langkah ini dilakukan untuk menekan defisit program Jaminan Hari Tua 
(JHT) yang membuat lembaga ini mencatatkan risiko unrealized loss atau kerugian secara buku. 
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Menanggapi rencana ini, Analis Pilarmas Invesntindo Sekuritas Okie Ardiastama 
mengungkapkan, langkah tersebut dapat memberikan tekanan pada harga saham-saham koleksi 
BPJSTK. 

"Sentimen dari kebijakan tersebut tentu menjadi perhatian pelaku pasar di mana dana kelolaan 
BPJSTK yang berencana keluar dari pasar saham dapat memberikan tekanan pada saham-saham 
yang dimilikinya," jelas Okie kepada Kontan.co.id, Rabu (31/3). 

Padahal, saham-saham yang masuk dalam portofolio BPJSTK memiliki bobot yang cukup besar 
ke IHSG. Sehingga, penurunan harga tersebut akan memberi tekanan terhadap pergerakan 
IHSG, di samping sentimen negatif dari domestik maupun global yang telah menyeret IHSG 
selama ini. 

Terlepas dari strategi memangkas investasi di saham, Okie mencermati saham-saham koleksi 
BPJSTK tergolong berfundamental baik. Sehingga diperkirakan, pasar masih akan menyerap 
saham-saham tersebut kalau BPJSTK mengambil keputusan untuk melepasnya. 

Bagi investor dengan strategi jangka panjang, lanjut Okie, momentum penurunan justru dapat 
menjadi saat yang tepat melakukan pembelian secara bertahap. Akan tetapi, pergerakan harga 
saham-saham koleksi BPJSTK masih akan tertekan dalam jangka pendek. 

Mengacu pada laporan keuangan BPJSTK tahun 2019, ada beberapa saham dalam portofolio 
BPJSTK yang dianggap masih menarik. Dengan asumsi portofolio tersebut belum ada perubahan 
hingga saat ini, Okie mencermati saham-saham yang bergerak di sektor perbankan dan 
perkebunan cukup atraktif. 

"Hal tersebut beriringan dengan pemulihan dari kualitas kredit di tahun 2021 dan juga tren dari 
harga komoditas CPO yang masih berpotensi naik hingga kuartal II tahun ini. Tentu itu dapat 
menjadi trigger terhadap membaiknya kinerja emiten," jelas Okie lagi. 

Ia pun cenderung merekomendasikan saham  dengan target harga Rp 7.125 per saham, dengan 
target harga Rp 6.500 per saham, dengan target harga Rp 5.080 per saham, dengan target 
harga Rp 34.450 per saham, dengan target harga Rp 2.010 per saham, dengan target harga Rp 
11.325 per saham, serta dengan target harga Rp 1.425 per saham. 

Sementara itu, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia Ike Widiawati menyarankan investor 
untuk berinvestasi secara rasional. Saran ini mempertimbangkan, pihak BPJSTK yang juga 
mengambil langkah rasional dengan melepas saham dengan fluktuasi tinggi dan overvalue. 

"Saya rasa BPJSTK tidak akan melempas saham yang undervalue dan pergerakan harga stabil 
serta profitable. Karena, tujuan mereka adalah mengurangi risiko fluktuasi kerugian," jelasnya 
kepada Kontan.co.id, Rabu (31/3). 

Ia pun menyarankan investor untuk menunggu dan mencermati saham-saham yang akhirnya 
dilepas oleh BPJSTK serta besaran nilainya. Kepastian ini, lanjut Ike, juga akan berdampak pada 
pergerakan IHSG nantinya. Jika BPJSTK mempertahankan saham-saham besar dan melepas 
saham-saham kecil, maka dampak negatif ke IHSG tidak terlalu signifikan. 

Analis Philip Sekuritas Helen menambahkan, menurutnya rencana BPJSTK untuk mengurangi 
komposisi kepemilikan di saham akan dilakukan ketika pasar saham mulai pulih. Sehingga 
perusahaan BPJSTK tidak mengalami kerugian yang dalam. 

Sebab, saham-saham yang tadinya berpotensi berubah menjadi realized gain di pasar yang mulai 
pulih. "Kalau sekarang masih  selama tidak dijual," imbuhnya kepada Kontan.co.id, Rabu (31/3). 
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Tidak jauh berbeda dengan Okie, Helen berpendapat, kalaupun BPJSTK nantinya akan 
memangkas kepemilikannya di investasi saham, saham-saham koleksi BPJSTK masih akan 
atarktif. 

Mengingat mayoritas saham berfundamental baik, khususnya yang masuk dalam jajaran indeks 
LQ45. Asal tahu saja, keputusan BPJSTK masuk ke saham-saham LQ45 merupakan suatu 
langkah kehatian-hatian yang sudah dilakukan selama ini. 

"Volatilitas dalam pasar saham adalah hal yang biasa. Karena itu, sangat penting untuk 
berinvestasi pada saham-saham yang memiliki fundamental baik,  besar, serta likuid. Sehingga 
saat pasar saham mulai pulih atau kembali naik, saham tersebut umumnya akan pulih," tutupnya. 
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Judul Menanti Pencairan BLT Subsidi Gaji 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/31/320/2387243/menanti-
pencairan-blt-subsidi-gaji 

Jurnalis Tim Okezone 

Tanggal 2021-04-01 06:54:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan 
data di bank) 

negative - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita 
cocokkan. Takutnya kalau kita buru-buru, jadi persoalan baru lagi 

 

Ringkasan 

Proses pencairan  BLT subsidi gaji  tinggal menunggu waktu saja. Masih banyak pekerja yang 
berharap mendapatkan BLT subsidi gaji di tengah pandemi Covid-19. Ingat, pencairan BLT 
subsidi gaji ini merupakan sisa anggaran tahun 2020. Sebab, pencairan BLT subsidi gaji belum 
100% cair. Jadi yang mendapatkan BLT subsidi gaji, pekerja yang belum menerima BLT subsidi 
gaji Rp2,4 juta. 

 

MENANTI PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI 

JAKARTA  - Proses pencairan  BLT subsidi gaji  tinggal menunggu waktu saja. Masih banyak 
pekerja yang berharap mendapatkan BLT subsidi gaji di tengah pandemi Covid-19. Ingat, 
pencairan BLT subsidi gaji ini merupakan sisa anggaran tahun 2020. 

Sebab, pencairan BLT subsidi gaji belum 100% cair. Jadi yang mendapatkan BLT subsidi gaji, 
pekerja yang belum menerima BLT subsidi gaji Rp2,4 juta. 

Tentu pekerja mengharapkan sisa BLT subsidi gaji sebesar Rp352.992.000.000 bisa segera 
dicairkan kembali. Lalu sampai di mana proses pencairan BLT subsidi gaji? "Kita masih 
menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan data di bank)," kata Direktur Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah. 
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Dirinya mengatakan, tidak bisa buru-buru dalam mengerjakan itu karena dibutuhkan ketelitian 
agar tak terjadi lagi kesalahan data. 

"Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita cocokkan. Takutnya kalau kita 
buru-buru, jadi persoalan baru lagi," ujarnya. 

Proses dan Syarat Pencairan BLT Subsidi Gaji Rp2,4 Juta  (dni). 
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Judul Lulusan Kampus Harus Bisa Akses Lapangan Kerja 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Penempatan Tenaga Kerja 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-04-01 04:33:00 

Ukuran 174x93mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 17.400.000 

News Value Rp 52.200.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Ini yang menurut 
saya menjadi suatu tantangan bagaimana kita merespons orang yang tingkat pendidikannya 
tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kalau kita melihat 
situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, serta bisa 
memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan 

 

Ringkasan 

Angka pengangguran terdidik yang terbilang tinggi menjadi tantangan dalam penempatan 
tenaga kerja. Jumlah pengangguran dengan pendidikan tinggi terus bertambah. Untuk 
mengatasi masalah ini maka lulusan perguruan tinggi harus bisa mengakses langsung ke 
lapangan kerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memastikan pihaknya 
mendukung upaya pemerintah daerah (Pemda) menurunkan pengangguran melalui berbagai 
program yang sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. Program-program tersebut 
seyogyanya bersinergi dengan program Kemnaker. 

 

LULUSAN KAMPUS HARUS BISA AKSES LAPANGAN KERJA 

JAKARTA - Angka pengangguran terdidik yang terbilang tinggi menjadi tantangan dalam 
penempatan tenaga kerja. Jumlah pengangguran dengan pendidikan tinggi terus bertambah. 
Untuk mengatasi masalah ini maka lulusan perguruan tinggi harus bisa mengakses langsung ke 
lapangan kerja. 

"Ini yang menurut saya menjadi suatu tantangan bagaimana kita merespons orang yang tingkat 
pendidikannya tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," kata Sekretaris 
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, dalam acara Focus Group 
Discussion (FGD), di Jakarta, Rabu (31/3). 

Anwar menilai perkembangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) harus diimbangi dengan 
sistem penempatan tenaga kerja yang tepat agar dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 
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Di sisi lain, Kemnaker mulai menyusun kembali strategi penempatan tenaga kerja agar sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

"Kalau kita melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita 
hadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan 
yang dibutuhkan," jelasnya. 

Peran Pemda 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memastikan pihaknya mendukung upaya 
pemerintah daerah (Pemda) menurunkan pengangguran melalui berbagai program yang sesuai 
dengan karakteristik demografi daerahnya. Program-program tersebut seyogyanya bersinergi 
dengan program Kemnaker. 

Dia menyebut Pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk dapat masuk ke 
pasar kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), 
maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Pemda juga dapat mengembangkan berbagai 
program peningkatan kompetensi, sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan 
berkompetisi di pasar kerja nasional.  ruf/N-3 
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Judul Jangan Persulit Korban PHK 

Nama Media Kompas 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis Age 

Tanggal 2021-04-01 04:14:00 

Ukuran 190x254mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 156.750.000 

News Value Rp 470.250.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Nabiyla Risfa Izzati (Dosen Hukum Ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada) Ini pemikiran usang. Dalam konteks lebih luas, semakin mudah diakses, program 
ini justru akan semakin menguntungkan negara dan perekonomian. Pekerja sebenarnya lebih 
ingin mempertahankan pekerjaannya dibandingkan mengejar JKP 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) PKWT lebih butuh 
pelatihan peningkatan kapasitas dan akses informasi pasar kerja. Seharusnya JKP bisa menjawab 
itu, tetapi ternyata dibatasi 

 

Ringkasan 

Syarat dan kriteria untuk mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinilai masih 
diskriminatif dan menyulitkan pekerja korban pemutusan hubungan kerja. Pemerintah 
menjanjikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai perlindungan sosial bagi pekerja 
korban pemutusan hubungan kerja. Namun, syarat dan kriteria untuk mengakses program itu 
dinilai masih mempersulit dan mendiskriminasi pekerja rentan yang paling membutuhkan 
perlindungan. 

 

JANGAN PERSULIT KORBAN PHK 

Syarat dan kriteria untuk mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinilai masih 
diskriminatif dan menyulitkan pekerja korban pemutusan hubungan kerja. 

Pemerintah menjanjikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai perlindungan sosial 
bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja. Namun, syarat dan kriteria untuk mengakses 
program itu dinilai masih mempersulit dan mendiskriminasi pekerja rentan yang paling 
membutuhkan perlindungan. 

Ketentuan syarat kepesertaan dan penyelenggaraan program dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu 
direvisi agar lebih maksimal dalam melindungi pekerja dan mendorong perputaran roda ekonomi. 
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Dosen Hukum Ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa 
Izzati, Rabu (31/3/2021), mengatakan, jika program tunjangan pengangguran (unemployment 
benefit) makin mudah diakses, program itu justru akan semakin bermanfaat. Selain untuk 
melindungi pekerja, program itu juga mendorong perekonomian karena kegiatan ekonomi 
masyarakat terjaga. Terlebih di tengah krisis ekonomi dan meningkatnya kasus pemutusan 
hubungan kerja (PHK) seperti saat ini. 

Sudut pandang bahwa JKP hanya menguntungkan pekerja harus ditinggalkan karena berpotensi 
mendorong kebijakan terjebak pada bias tertentu yang menyulitkan pekerja dan ujungnya 
mengganjal gerak ekonomi. Misalnya, pandangan bahwa kalau program untuk pekerja terlalu 
gampang diakses akan muncul potensi kecurangan (jraud) atau jika pekerja diberi tunjangan 
pengangguran mereka akan malas kembali ke pasar kerja. 

"Ini pemikiran usang. Dalam konteks lebih luas, semakin mudah diakses, program ini justru akan 
semakin menguntungkan negara dan perekonomian. Pekerja sebenarnya lebih ingin 
mempertahankan pekerjaannya dibandingkan mengejar JKP," katanya dalam diskusi daring yang 
digelar Trade Union Rights Centre. 

Beberapa ketentuan yang dinilai menyulitkan pekerja antara lain batasan kepesertaan JKP yang 
mengecualikan pekerja informal. Padahal, sejak pandemi, pekerja informal naik drastis hingga 
kini mencakup 60,47 persen angkatan kerja nasional. Ada pula ketentuan yang mengecualikan 
pekerja kontrak (PKWT) yang kontraknya sudah jatuh tempo sebagai peserta JKP. Pekerja 
kontrak yang dapat mengklaim manfaat JKP adalah mereka yang di-PHK sebelum kontraknya 
berakhir. 

"PKWT lebih butuh pelatihan peningkatan kapasitas dan akses informasi pasar kerja. Seharusnya 
JKP bisa menjawab itu, tetapi ternyata dibatasi," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel 
Siregar. 

Ketentuan lain yang mempersulit adalah aturan bahwa peserta harus memiliki masa iur minimal 
12 bulan dan telah membayar iuran paling singkat enam bulan berturut-turut sebelum PHK 
terjadi. Artinya, pekerja yang di-PHK tahun ini tak bisa mendapat JKP karena manfaat baru bisa 
dicairkan setelah lewat masa iur 12 bulan. 

Program JKP secara umum dinilai baik. Apalagi masih sedikit negara di Asia Tenggara yang sudah 
memiliki program serupa. Namun, pemerintah harus bersedia merevisi syarat dan ketentuan 
program yang masih diskriminatif dan mempersulit korban PHK. 

Perlindungan sosial 

Pemerintah menjanjikan JKP sebagai program perlindungan sosial bagi pekerja korban PHK. BP 
Jamsostek mencatat, selama satu tahun pandemi, kepesertaan BP Jamsostek menurun 
signifikan. Secara total, per Februari 2021, ada penurunan jumlah peserta 18,93 persen atau 
6,47 juta orang jika dibandingkan Desember 2019. 

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, penurunan kepesertaan itu 
akibat banyak peserta kehilangan pekerjaan selama pandemi dan memilih mencairkan klaim 
Jaminan Hari Tua (JHT) untuk menambal biaya kebutuhan hidup. 

Ke depan, ujarnya, pekerja tidak perlu terburu-buru mencairkan klaim tabungan JHT-nya karena 
ada JKP yang menjadi bantalan dan perlindungan sosial bagi korban PHK. Dengan demikian, 
tabungan pensiun pekerja akan aman untuk jangka panjang. (AGE) 
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Judul Pemprov Bali Upayakan PMI Berangkat Usai Vaksinasi Kedua pada April 
2021 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/pemprov-bali-upayakan-pmi-
berangkat-usai-vaksinasi-kedua-pada-april-2021.html 

Jurnalis Moh. Kadafi 

Tanggal 2021-04-01 03:31:00 

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 - Dewa Made Indra (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali) Pemerintah akan fasilitasi 
dan upayakan bagi PMI yang akan berangkat pada akhir bulan April ini untuk mendapat prioritas 
kelanjutan vaksinasi tahap kedua 

positive - Dewa Made Indra (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali) Jangan sampai lantaran 
menunggu 28 hari setelah vaksinasi pertama, PMI ini batal berangkat karena harus menunggu 
jadwal (berhasil vaksin dua tahap namun ketinggalan pesawat sehingga batal bekerja). Jadi 
sebaiknya lengkapi vaksinasi dua tahap dan berangkat sebagai pekerja migran dengan 
keamanan vaksinasi yang lengkap dalam tubuh 

neutral - Dewa Made Indra (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali) Bagi mereka yang berangkat 
akhir bulan April sudah dikoordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali 
serta Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cabang Bali agar diberikan prioritas untuk 
melanjutkan vaksin tahap kedua pada 14 hari setelah vaksin pertama. Karena ditakutkan mereka 
tidak bisa berangkat akibat ketinggalan jadwal penerbangan, pendataan pekerja migran 
Indonesia harus dilakukan dengan cepat dan tepat 

positive - Dewa Made Indra (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali) Sehingga, semua pihak 
harus menggali informasi, melakukan ricek dan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut agar 
mereka (PMI) yang akan berangkat dapat dipastikan sudah melakukan dan mendapatkan 
layanan vaksinasi lengkap 

 

Ringkasan 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan, untuk Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) asal Bali akan diberangkatkan atau bekerja kembali pada Bulan April tahun 2021 
setelah usai vaksinansi tahap kedua. Indra menerangkan pihaknya sempat mengobrol langsung 
dengan sejumlah PMI. Selain itu, sesuai ketentuan secara nasional, bahwa vaksinasi tahap 
pertama ke tahap kedua dilakukan setelah 28 hari. 
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PEMPROV BALI UPAYAKAN PMI BERANGKAT USAI VAKSINASI KEDUA PADA APRIL 
2021 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan, untuk Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) asal Bali akan diberangkatkan atau bekerja kembali pada Bulan April tahun 2021 
setelah usai vaksinansi tahap kedua. 

Indra menerangkan pihaknya sempat mengobrol langsung dengan sejumlah PMI. Selain itu, 
sesuai ketentuan secara nasional, bahwa vaksinasi tahap pertama ke tahap kedua dilakukan 
setelah 28 hari.  

Oleh sebab itu, PMI yang akan berangkat pada akhir bulan April atau Awal bulan Mei 
diperkenankan melakukan vaksinasi setelah hari keempat belas. 

"Pemerintah akan fasilitasi dan upayakan bagi PMI yang akan berangkat pada akhir bulan April 
ini untuk mendapat prioritas kelanjutan vaksinasi tahap kedua," kata Indra saat meninjau 
vaksinasi bagi PMI asal Bali di Taman Jepun, Denpasar Timur, Rabu (31/3). 

"Jangan sampai lantaran menunggu 28 hari setelah vaksinasi pertama, PMI ini batal berangkat 
karena harus menunggu jadwal (berhasil vaksin dua tahap namun ketinggalan pesawat sehingga 
batal bekerja). Jadi sebaiknya lengkapi vaksinasi dua tahap dan berangkat sebagai pekerja 
migran dengan keamanan vaksinasi yang lengkap dalam tubuh," imbuhnya. 

Indra mengatakan ada beberapa catatan yang harus diperbaiki terkait vaksinasi yakni 
pemanggilan calon penerima vaksin harus dilengkapi dan diperjelas dengan pembagian waktu 
yang berjeda. Tujuannya aar tidak terjadi penumpukan dan mereka menunggu dalam waktu 
yang tidak terlalu lama. 

"Bagi mereka yang berangkat akhir bulan April sudah dikoordinasikan dengan Dinas 
Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali serta Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cabang 
Bali agar diberikan prioritas untuk melanjutkan vaksin tahap kedua pada 14 hari setelah vaksin 
pertama. Karena ditakutkan mereka tidak bisa berangkat akibat ketinggalan jadwal 
penerbangan, pendataan pekerja migran Indonesia harus dilakukan dengan cepat dan tepat," 
katanya. 

Para PMI yang pulang ke Bali tahun lalu mencapai belasan ribu orang. Indra meminta kepada 
Disnaker Provinsi Bali dan KPI Cabang Bali untuk memastikan semua PMI tahu bahwa disediakan 
tempat vaksinasi di Denpasar melalui link pendaftaran yang juga sudah tersedia. 

"Sehingga, semua pihak harus menggali informasi, melakukan ricek dan menyebarkan informasi 
dari mulut ke mulut agar mereka (PMI) yang akan berangkat dapat dipastikan sudah melakukan 
dan mendapatkan layanan vaksinasi lengkap," ujar Indra. [ray]. 
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Judul BLT Subsidi Gaji Cair Lagi, Prosesnya di Bank 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/31/320/2387206/blt-
subsidi-gaji-cair-lagi-prosesnya-di-bank 

Jurnalis Fariza Rizky Ananda 

Tanggal 2021-04-01 03:18:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan 
data di bank) 

 

Ringkasan 

Pencocokan data penerima BLT subsidi gaji masih dilakukan oleh pihak bank penyalur. BLT 
subsidi gaji pun masih memiliki dana sisa yang belum dicairkan sebesar Rp352.992.000.000. 
"Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan data di bank)," kata 
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker 
Aswansyah. 

 

BLT SUBSIDI GAJI CAIR LAGI, PROSESNYA DI BANK 

JAKARTA  - Pencocokan data penerima BLT subsidi gaji masih dilakukan oleh pihak bank 
penyalur. BLT subsidi gaji pun masih memiliki dana sisa yang belum dicairkan sebesar 
Rp352.992.000.000. 

"Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan data di bank)," kata 
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker 
Aswansyah. 

Kemudian, pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. Terdaftar sebagai penerima aktif 
progrgam Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. 

Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. Peserta aktif program Jamsos Ketenagakerjaan 
yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 
Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah). 

Pencairan BLT Subsidi Gaji Masih Tunggu Data Bank  (fbn).  
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Judul Baru Sebulan Jabat Wali Kota Solo, Sejumlah Petinggi Partai Merapat 
ke Gibran, Ada Apa? 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Pertemuan Wali Kota Solo 

Halaman/URL https://video.tribunnews.com/view/218718/baru-sebulan-jabat-wali-
kota-solo-sejumlah-petinggi-partai-merapat-ke-gibran-ada-apa 

Jurnalis Radifan Setiawan 

Tanggal 2021-03-31 23:13:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Cak Imin (None) Makanya sukses dulu Solo nanti bisa ke mana pun. Insya Allah lah. 
Mas Gibran ini pemimpin masa depan yang sukses di Solo akan membawa kemajuan di mana-
mana. Siap, pasti siap (mendukung) 

positive - Selvi Ananda (Biodata) Saya silaturahmi untuk menyampaikan selamat sejak terpilih 
belum ketemu. Sejak terpilih baru hari ini bisa menyampaikan ucapan selamat. Alhamdulillah Pak 
wali kota sudah sangat bersemangat membenahi kota Solo 

neutral - Selvi Ananda (Biodata) Dan kami semua akan mendoakan mendukung dan 
mensukseskan Solo yang maju 

neutral - Cak Imin (None) Kita menitipkan NU dan PKB di sini supaya tumbuh dan kedua ingin 
Mas Gibran menjadi wali kota yang teladan bagi seluruh pimpinan daerah di Tanah Air 

positive - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelora) Enggak, cuma perkenal aja kepada 
beliau. Beliau kan masih muda. Masih banyak pilihan. Jalannya ke depan juga juga masih banyak. 
Tadi saya bilang sama beliau 'nikmati aja dulu karena menjadi politisi itu memang berproses' 

neutral - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelora) Karena beliau penguasa wilayah jadi 
kita titip partai karena kita ingin partisipasi di sini 

negative - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelora) Nanti kita lihat saja beliau. Beliaukan 
punya rencana sendirikan dan tidak bisa dipengaruhi orang. Banyak orang menganggap seolah-
olah Mas Gibran dipengaruhi Pak Jokowi. Padahal saya lihat Pak Jokowi dipengaruhi Mas Gibran 

positive - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum Partai Gelora) Beliau rupanya banyak sekali pikiran-
pikirannya dan terbuka. Kami tadi menyepakati akan sering-sering ngobrollah tentang mimpi-
mimpi kita ke depan 

neutral - Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) Cuma ngopi-ngopi aja. Tidak ada 
pembicaraan politik. Tidak ada pembicaraan serius. Namanya orang menjalin silaturahmi 
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positive - Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN) Dia kan baru jadi Wali Kota, kita dukung semoga dia 
sukses, bekerja dengan baik 

positive - Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) Pilkada (DKI) kan masih lama 2024, nantilah 
kita lihat. Saya kan dulu dukung kampanye Gibran ke Solo. Sekarang, biar sukses dulu di Solo 

neutral - Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) Nggak ada (pembahasan Pilgub DKI Jakarta 
2024) 

neutral - Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) Tadi cuma makan soto, ya tadi ada 
pembicaraan. Saya sampaikan, kalau Solo vaksinasinya sudah dikebut sudah zona hijau, anak-
anak sudah siap sekolah ya ini mohon dukungannya, itu aja 

negative - Bambang Kusriyanto (Ketua PMI DIY) Ya monggo saja kalau mendukung, tapi yang 
pasti PDI Perjuangan belum memutuskan 

negative - Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) Kan baru dilantik sekitar satu bulan, kerja 
jadi wali kota juga belum lama, jangan dulu ditarik-tarik ke DKI 

neutral - Bambang Kusriyanto (Ketua PMI DIY) Ukurannya jelas, harus ada penilaian apalagi 
yang diajukan juga kepala daerah. Ada penilaian indikator kerja atau keberhasilan, elektabilitas, 
popularitas 

negative - Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) Saya nyelesain yang di Solo dulu. Urusan 
DKI ya nanti aja. Ngurus yang di Solo dulu aja 

 

Ringkasan 

Setelah Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021 
lalu, sejumlah tokoh berdatangan ke Kota Solo. Di antaranya yakni Menteri Perhubungan 
(Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Agama (Menteri Agama) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. 

 

BARU SEBULAN JABAT WALI KOTA SOLO, SEJUMLAH PETINGGI PARTAI MERAPAT 
KE GIBRAN, ADA APA? 

TRIBUN-COM - Setelah Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Wali Kota Solo pada 26 
Februari 2021 lalu, sejumlah tokoh berdatangan ke Kota Solo. 

Mulai dari sejumlah menteri hingga petinggi partai pun silih berganti mengunjunginya. 

Di antaranya yakni Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Agama (Menteri 
Agama) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. 

Selain itu, beberapa nama petinggi partai seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Muhaimin Iskandar, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri 
Hamzah juga telah bertemu dengan Gibran. 

Usut punya usut, selain bersilaturahmi, kedatangan para petinggi parti itu pun memiliki maksud 
lain. 

Kedatangan mereka disinyalir juga membahas tentang masalah politik menjelang Pemilihan 
Umum (Pemilu) yang akan digelar pada 2024 mendatang. 
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Cak Imin Dukung Gibran Maju Pilgub DKI Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Muhaimin Iskandar menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Rabu (24/3/2021). 

Dalam pertemuan yang berlangsung di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Muhaimin menyingung 
beberapa hal, termasuk kemungkinan Gibran untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. 

Cak Imin, sapaan Muhaimin, siap mendukung Gibran jika nantinya menjadi calon Gubernur 
Jakarta. 

Namun, putra sulung Presiden Joko Widodo diminta untuk menyelesaikan tugasnya di Solo 
terlebih dahulu. 

"Makanya sukses dulu Solo nanti bisa ke mana pun. Insya Allah lah. Mas Gibran ini pemimpin 
masa depan yang sukses di Solo akan membawa kemajuan di mana-mana. Siap, pasti siap 
(mendukung)," kata Cak Imin di Solo, Rabu. 

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menyampaikan selamat kepada Gibran yang terpilih dalam 
Pilkada Serentak 2020. 

Pasalnya, kata Cak Imin sejak terpilih dan dilantik menjadi Wali Kota Solo dirinya belum bertemu 
suami dari Selvi Ananda itu. 

"Saya silaturahmi untuk menyampaikan selamat sejak terpilih belum ketemu. Sejak terpilih baru 
hari ini bisa menyampaikan ucapan selamat. Alhamdulillah Pak wali kota sudah sangat 
bersemangat membenahi kota Solo," kata dia. 

"Dan kami semua akan mendoakan mendukung dan mensukseskan Solo yang maju," sambung 
dia. 

Cak Imin juga menitipkan beberapa pesan kepada Gibran. 

"Kita menitipkan NU dan PKB di sini supaya tumbuh dan kedua ingin Mas Gibran menjadi wali 
kota yang teladan bagi seluruh pimpinan daerah di Tanah Air," kata Cak Imin. 

Fahri Hamzah Ttitip Partai Gelora Hanya berselang tiga hari dari pertemuan Gibran dan Cak Imin, 
politikus Fahri Hamzah juga mendatangi Loji Gandrung pada Sabtu (27/3/2021). 

Selain mengucapkan selamat, Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu juga membawa misi 
memperkenalkan partainya. 

Meski membantah kabar akan mengajak Gibran bergabung ke partai, Fahri menyatakan 
menitipkan partainya, Partai Gelora. 

"Enggak, cuma perkenal aja kepada beliau. Beliau kan masih muda. Masih banyak pilihan. 
Jalannya ke depan juga juga masih banyak. Tadi saya bilang sama beliau 'nikmati aja dulu karena 
menjadi politisi itu memang berproses'," terang Fahri. 

"Karena beliau penguasa wilayah jadi kita titip partai karena kita ingin partisipasi di sini," lanjut 
dia. 

Fahri menyampaikan kini partainya tengah berkonsolidasi untuk mengikuti Pemilu 2024. 

Ditanya soal dukungan Partai Gelora untuk Gibran pada 2024 nanti, Fahri mengaku masih akan 
melihat perkembangan. 

"Nanti kita lihat saja beliau. Beliaukan punya rencana sendirikan dan tidak bisa dipengaruhi 
orang. Banyak orang menganggap seolah-olah Mas Gibran dipengaruhi Pak Jokowi. Padahal saya 
lihat Pak Jokowi dipengaruhi Mas Gibran," kelakar Fahri. 
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Fahri juga mengaku membicarakan perihal beberapa mimpinya dengan Gibran. 

"Beliau rupanya banyak sekali pikiran-pikirannya dan terbuka. Kami tadi menyepakati akan 
sering-sering ngobrollah tentang mimpi-mimpi kita ke depan," kata Fahri. 

Sementara itu, Gibran menyebut satu jam pertemuan itu tidak diisi dengan pembicaraan 
mengenai politik. 

"Cuma ngopi-ngopi aja. Tidak ada pembicaraan politik. Tidak ada pembicaraan serius. Namanya 
orang menjalin silaturahmi," ungkap Gibran. 

Sinyal Dukungan dari PAN Selain PKB, sinyal dukungan untuk mendukung Gibran maju sebagai 
gubernur di Pilkada DKI Jakarta juga datang dari Partai Amanat Nasional (PAN). 

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap Gibran dapat sukses memimpin Kota Solo sebelum 
berkiprah ke daerah lain. 

Dukungan tersebut disampaikan Zulkifli ketika ditanya apakah PAN juga ikut mendukung Gibran 
untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta. 

"Dia kan baru jadi Wali Kota, kita dukung semoga dia sukses, bekerja dengan baik," kata Zulkifli 
saat ditemui seusai peresmian Zglow Clinic cabang ke-12 di Jalan BKR 118, Cigereleng, Regol, 
Kota Bandung, Sabtu (27/3/2021). 

Meski demikian, Zulkfili tidak menampik jika PAN juga berminat untuk mendorong Gibran untuk 
bertarung di Pilkada DKI Jakarta. 

"Pilkada (DKI) kan masih lama 2024, nantilah kita lihat. Saya kan dulu dukung kampanye Gibran 
ke Solo. Sekarang, biar sukses dulu di Solo," tandasnya. 

Zulkifli optimistis putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut dapat membawa perubahan lebih 
baik untuk masyarakat Kota Solo. 

Gibran Temui Sekjen Gerindra Terbaru, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima 
kedatangan rombongan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Loji Gandrung, Solo, Minggu 
(28/03/2021). 

Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan singkat tersebut. 

Menjawab pertanyaan media, Gibran menepis ada topik soal Pilgub DKI 2024 dalam pertemuan 
itu. 

"Nggak ada (pembahasan Pilgub DKI Jakarta 2024)," tutur Gibran usai pertemuan di Loji 
Gandrung, Solo, Minggu (28/3/2021). 

Lebih lanjut Gibran menyebut pertemuan itu untuk sarapan bersama sambil membahas kondisi 
terkini di Solo. 

"Tadi cuma makan soto, ya tadi ada pembicaraan. Saya sampaikan, kalau Solo vaksinasinya 
sudah dikebut sudah zona hijau, anak-anak sudah siap sekolah ya ini mohon dukungannya, itu 
aja," terang Gibran. 

Sementara itu Sekjen Gerindra Muzani menampik ada pembahasan soal Pilgub DKI Jakarta 2024. 

Muzani lebih menekankan bahwa Solo perlu ada gebrakan baru. 

Ia berharap lewat kepemimpinan Gibran, Solo semakin maju dan sukses seperti kepemimpinan 
Jokowi dulu. 
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PDIP Minta Gibran Tak Ditarik-tarik ke Pilkada DKI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah angkat bicara menyikapi langkah dari 
sejumlah partai politik untuk mendorong Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju di Pilkada 
DKI Jakarta 2024. 

Sekretaris DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Kusriyanto mengaku tidak mempersoalkan terkait 
pertemuan dan dorongan dari sejumlah partai tersebut. 

Namun demikian, PDI-P hingga saat ini belum memutuskan sikap terkait karir politik Gibran 
selanjutnya. 

"Ya monggo saja kalau mendukung, tapi yang pasti PDI Perjuangan belum memutuskan," kata 
Bambang usai acara pelantikan pengurus PWI Kabupaten Semarang di The Wujil Resort and 
Convention, Senin (29/3/2021). 

Menurutnya, terlalu dini untuk mendorong putra sulung Presiden Jokowi tersebut untuk maju di 
Pilkada DKI Jakarta pada saat ini. 

Terlebih lagi, Gibran baru saja dilantik sebagai wali kota dan masih banyak yang harus dilakukan 
untuk menyelesaikan masalah di Solo. 

"Kan baru dilantik sekitar satu bulan, kerja jadi wali kota juga belum lama, jangan dulu ditarik-
tarik ke DKI," jelasnya. 

Terkait dengan sikap PDI-P dalam menentukan seseorang maju dalam Pilkada, kata dia, ada 
sejumlah tahapan dan indikator yang harus dipenuhi. 

"Ukurannya jelas, harus ada penilaian apalagi yang diajukan juga kepala daerah. Ada penilaian 
indikator kerja atau keberhasilan, elektabilitas, popularitas," kata Bambang yang juga Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jawa Tengah. 

Dalam kesempatan lain, Gibran juga menegaskan belum tertarik untuk membahas Pilkada DKI 
Jakarta. 

Pasalnya, masih banyak yang harus dilakukan untuk penataan Kota Solo. 

"Saya nyelesain yang di Solo dulu. Urusan DKI ya nanti aja. Ngurus yang di Solo dulu aja," kata 
Gibran, Rabu (24/3/2021). 

Baru sebulan dilantik, sejumlah tokoh menteri hingga petinggi partai temui putra sulung Jokowi. 

Mulai dari Cak Imin hingga Fahri Hamzah datang ke Solo untuk silaturahmi. 

Ada yang terang-terangan lontarkan dukungan untuk Gibran di Pilkada DKI, Namun ada juga 
yang mengaku hanya sekadar ngopi-ngopi. 

DPD PDIP minta sejumlah parpol tidak tarik-menarik Gibran, karena masih terlalu dini. 

Di lain kesempatan, suami Selvi juga tegaskan belum tertarik untuk membahas Pilkada DKI. 

(*). 

 

  



 

20 
 

Judul Hari Libur Nasional April 2021, Hari Raya Paskah pada Tanggal 2 April 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Libur Dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/31/hari-libur-nasional-
april-2021-hari-raya-paskah-pada-tanggal-2-april 

Jurnalis Gigih 

Tanggal 2021-03-31 22:23:00 

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 - Isa Al (Nabi) Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi 
dari semula 7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja 

positive - Isa Al (Nabi) Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti 
bersama. 

positive - Muhammad (None) Oleh karena itu pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama 
yang berpotensi mendorong terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat 

 

Ringkasan 

Inilah daftar lengkap libur Nasional dan cuti bersama bulan April tahun 2021. 

Kesepakatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021. 

 

HARI LIBUR NASIONAL APRIL 2021, HARI RAYA PASKAH PADA TANGGAL 2 APRIL 

Inilah daftar lengkap libur Nasional dan cuti bersama bulan April tahun 2021. 

Pada bulan April 2021, terdapat satu hari libur Nasional, Wafat Isa Al Masih atau Paskah. 

Wafat Isa Al Masih, jatuh pada tanggal 2 April 2021. 

Libur cuti bersama dipotong lima hari yang sebelumnya terdapat tujuh hari cuti bersama, kini 
tinggal dua hari. 

Kesepakatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021. 
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SKB tersebut, berisi tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 
Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

"Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama." "Setelah 
dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi 
hanya tinggal 2 hari saja" kata Menko PMK dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK, 
pada Senin (22/2/2021). 

Adapun cuti bersama tahun 2021 yang dipangkas sebanyak 5 hari, yakni: - 12 Maret: Cuti 
Bersama dalam rangka Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, - 17, 18, 19 Mei: Cuti Bersama dalam 
rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah - 27 Desember: Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya 
Natal 2021. 

Sementara cuti bersama yang tetap, yakni: - 12 Mei dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 
Hijriah - 24 Desember dalam rangka Raya Natal 2021. 

Dilansir kemenkopmk.go.id, pertimbangan mengapa masih diberikan satu hari menjelang Hari 
Raya Idul Fitri dan satu hari menjelang Natal, agar memudahkan Polri dalam mengelola 
pergerakan masyarakat. 

Lebih lanjut Menko PMK menjelaskan ada beberapa alasan pengurangan libur. 

Alasan pengurangan libur, di antaranya kurva peningkatan Covid-19 belum melandai meski 
berbagai upaya sudah dilakukan. 

Setelah libur panjang, ada kecenderungan kasus covid 19 mengalami peningkatan, kemudian 
mobilitas masyarakat cenderung naik. 

Sementara itu program vaksinasi sedang berjalan. 

"Oleh karena itu pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama yang berpotensi mendorong 
terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat," tuturnya. 

Pemerintah juga tetap menghimbau agar masyarakat menjalankan 5M protokol kesehatan dan 
berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. 

Berikut Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021: - 1 Januari: Tahun Baru 2021 
Masehi - 12 Februari: Tahun Baru Imlek 2572 Kongzii - 11 Maret: Isra Miraj Nabi Muhammad 
SAW - 14 Maret: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 - 2 April: Wafat Isa Al Masih - 1 Mei: 
Hari Buruh Internasional - 13 Mei Kenaikan Isa Al Masih - 13-14 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 
Hijriah - 26 Mei: Hari Raya Waisak 2565 - 1 Juni: Hari Lahir Pancasila - 20 Juli: Hari Raya Idul 
Adha 1442 Hijriah - 10 Agustus: Tahun Baru Islam 1443 Hijriah - 17 Agustus: Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia - 19 Oktober: Maulid Nabi Muhammad SAW - 25 Desember: Hari Raya Natal 
Cuti bersama 2021 - 12 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah - 24 Desember: Hari Raya Natal 
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Sri Juliati/Gigih) Berita lain terkait cuti bersama dan libur 
nasional 2021. 
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Narasumber 

positive - None (None) Memudahkan akses komunikasi dan pelayanan antara PMI Krama Bali 
dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ruang lingkup Peraturan 
Gubernur ini meliputi: pelindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja; pelindungan PMI Krama 
Bali selama bekerja; pelindungan PMI Krama Bali setelah bekerja; pelindungan keluarga PMI 
Krama Bali; hak dan kewajiban; sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI Krama 
Bali; dan peran masyarakat, 

 

Ringkasan 

Gubernur Bali Mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Bali nomor 12 Tahun 2021 
tentang system Pelindungan Pekerja Migran Indonesia -PMI dengan Krama Bali. Bertempat di 
Benoa Cruise Terminal, Pelabuhan Benoa, Rabu (31/3) Gubernur mengatakan, Pekerja Migran 
Indonesia PMI-Krama Bali, dengan jumlah lebih dari 22.000 orang, telah berkontribusi besar 
dalam peningkatan Pembangunan Daerah Namun PMI-PMI ini belum terdata dengan baik serta 
belum mendapatkan perlakuan dan pelindungan yang memadai dari Pemerintah Provinsi, 
sehingga perlu diberikan pelindungan baik sebelum, selama, dan setelah bekerja/kembali ke Bali. 

 

GUBERNUR KOSTER LAUCHING PERGUB PELINDUNGAN PMI 

Denpasar: Gubernur Bali Mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Bali nomor 12 
Tahun 2021 tentang system Pelindungan Pekerja Migran Indonesia -PMI dengan Krama Bali. 
Bertempat di Benoa Cruise Terminal, Pelabuhan Benoa, Rabu (31/3) Gubernur mengatakan, 
Pekerja Migran Indonesia PMI-Krama Bali, dengan jumlah lebih dari 22.000 orang, telah 
berkontribusi besar dalam peningkatan Pembangunan Daerah Namun PMI-PMI ini belum terdata 
dengan baik serta belum mendapatkan perlakuan dan pelindungan yang memadai dari 
Pemerintah Provinsi, sehingga perlu diberikan pelindungan baik sebelum, selama, dan setelah 
bekerja/kembali ke Bali. 
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Oleh karena itu Gubernur Bali, mengeluarkan kebijakan baru berupa Peraturan Gubernur Nomor 
12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali, sebagai 
pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pelindungan PMI Krama Bali sebagai implementasi Visi 
Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali. 

Dikatakan, Peraturan Gubernur ini bertujuan, menjamin pelindungan PMI Krama Bali dan 
keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja, meningkatkan Kompetensi Kerja PMI Krama 
Bali, menertibkan Pendataan PMI Krama Bali, serta mengetahui keberadaan PMI Krama Bali. 

" Memudahkan akses komunikasi dan pelayanan antara PMI Krama Bali dengan Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: 
pelindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja; pelindungan PMI Krama Bali selama bekerja; 
pelindungan PMI Krama Bali setelah bekerja; pelindungan keluarga PMI Krama Bali; hak dan 
kewajiban; sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI Krama Bali; dan peran 
masyarakat," ucapnya. 

Gubernur Koster mengatakan, Pelindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja, meliputi: 
pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, program Jaminan Sosial PMI Krama Bali, 
pendampingan hukum, fasilitasi Dana Penguatan Modal, dan fasilitasi peningkatan Kompetensi 
Kerja PMI Krama Bali. 

Sementara Pelindungan sebelum bekerja dilaksanakan oleh Dinas melalui fasilitasi dan koordinasi 
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait. 
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positive - Bram S Putro (Founder CEO Iconomics) Penghargaan ini diharapkan mampu 
memberikan inspirasi bagi pemimpin/founder/direktur perempuan di Indonesia untuk mampu 
merumuskan strategi bisnis dan strategi kebijakan sesuai karakterstik dan kekuatan sebagai 
tokoh wanita menghadapi masalah-masalah dimasa krisis pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

Kesetaraan gender atau pemberdayaan wanita menjadi fokus banyak negara seiring kebijakan 
Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu ada sejumlah nama dari pemerintahan seperti 
Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), Ida Fauziah (Menteri 
Tenaga Kerja), Puan Maharani (Ketua DPR) dan Iriana Widodo (Ibu Negara). 

 

ICONOMICS BERI PENGHARGAAN UNTUK 46 WANITA INSPIRATIF DI INDONESIA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila, JAKARTA - Kesetaraan gender atau 
pemberdayaan wanita menjadi fokus banyak negara seiring kebijakan Sustainable Development 
Goals (SDGs). 

Di Indonesia, sudah semakin banyak wanita-wanita yang menduduki posisi dan peran penting 
baik itu di pemerintahan, lembaga maupun perusahaan. 

Namun, munculnya wanita-wanita hebat tersebut harus dibarengi dengan inspirasinya. Mereka 
juga harus menjadi role model. 

Tidak hanya wanita hebat saja yang dibutuhkan di Indonesia, tapi harus semakin banyak wanita-
wanita yang bisa menginspirasi baik untuk wanita maupun pria. 

Iconomics sebagai entitas komunikasi dan riset sangat mendukung lahirnya wanita-wanita hebat 
yang menginspirasi. 
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Oleh karena itu, Iconomics memberikan apresiasi kepada para wanita melalui Iconomics 
Inspiring Women 2021. 

Menurut Founder & CEO Iconomics Bram S Putro penghargaan ini sebuah apresiasi dari kepada 
pemimpin/founder/direktur perempuan terbaik di Indonesia yang secara aktif berkontribusi bagi 
institusi tempat mereka beraktivitas dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. 

"Penghargaan ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi pemimpin/founder/direktur 
perempuan di Indonesia untuk mampu merumuskan strategi bisnis dan strategi kebijakan sesuai 
karakterstik dan kekuatan sebagai tokoh wanita menghadapi masalah-masalah dimasa krisis 
pandemi Covid-19," kata Bram saat membuka Iconomics Inspiring Women 2021, Rabu 
(31/3/2021). 

Untuk memilih tokoh Inspiring Women 2021, Iconomics melakukan proses seleksi. 

Untuk menentukan pemimpin/founder/direktur perempuan yang terpilih, tim riset Iconomics 
melakukan penelitian dan didukung data media monitoring pada periode Januari-Februari 2021. 

Kriteria umum dalam pemilihan pemimpin/founder/direktur perempuan di Indonesia adalah 
wanita dengan warga negara Indonesia, pernah bekerja di industri yang sama/sejenis minimal 
3 tahun, dan tidak tersangkut kasus hukum atau pelanggaran hukum. 

Sedangkan tokoh wanita yang terpilih dalam award ini ialah wanita yang memiliki kriteria dan 
keunggulan sebagai berikut pertama, menginspirasi orang lain melalui kerja, ide, dan hasil karya 
serta berprestasi yang diakui secara nasional. 

Sebanyak 46 tokoh perempuan yang memperoleh penghargaan ini diantaranya Neny Asriay 
selaku Direktur Bisnis PT BNI Life Insurance, Nicke Widyawati (Direktur Utama Pertamina), Noni 
Purnomo (Direktur Utama PT Blue Bird), Diajeng Lestari (Founder Hijup), Caroline Riady (CEO 
Siloam Hospital) dan Fetty Kwartati (CEO PT Sarinah). 

Selain itu ada sejumlah nama dari pemerintahan seperti Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Retno 
Marsudi (Menteri Luar Negeri), Ida Fauziah (Menteri Tenaga Kerja), Puan Maharani (Ketua DPR) 
dan Iriana Widodo (Ibu Negara). 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini yang menurut saya menjadi suatu 
tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat pendidikanya tinggi mempunyai akses 
untuk mendapatkan lapangan kerja 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kalau kami melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan 
yang harus dihadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program 
dan kegiatan yang dibutuhkan 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kami semua, terutama untuk Para 
Direktur dan Kepala Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 
2021. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kami harus mulai saling 
berkolaborasi dan berkoordinasi 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kami tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu 
kami pelajari dan laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang 
kami hadapi adalah perubahan itu sendiri. Kami dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas 
menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, salah satu tantangan bidang 
penempatan saat ini adalah angka penganggur terdidik yang terbilang tinggi. Bahkan, lanjut dia, 
dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran dengan pendidikan tinggi terus bertambah. 
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SEKJEN KEMNAKER BEBERKAN TANTANGAN PENEMPATAN KERJA, SALAH SATUNYA 
PENGANGGURAN TERDIDIK 

, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, salah satu tantangan 
bidang penempatan saat ini adalah angka penganggur terdidik yang terbilang tinggi. 

Bahkan, lanjut dia, dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran dengan pendidikan tinggi terus 
bertambah. 

"Ini yang menurut saya menjadi suatu tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat 
pendidikanya tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," kata saat membuka 
Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Program dan Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK 
Tahun 2021 di Jakarta, Selasa, (30/3) malam. 

Dia menyebutkan, perkembangan dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian 
sistem penempatan tenaga kerja. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun mulai menyusun kembali strategi penempatan 
tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar 
negeri. 

Anwar menilai perkembangan dunia usaha dan dunia industri harus diimbangi dengan sistem 
penempatan tenaga kerja yang tepat. 

Hal ini kata dia agar keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 

"Kalau kami melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus 
dihadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan 
kegiatan yang dibutuhkan," kata Anwar Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 
dan Perluasan Kesempatan Kerja Suhartono menambahkan, tantangan bidang penempatan 
tenaga kerja semakin kompleks karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, lanjut dia, pada 
2021, pihaknya akan menitikberatkan pada tiga kegiatan. 

Pertama, dukungan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, dukungan program 9 Lompatan Kerja 
Menteri Ketenagakerjaan. Ketiga, dukungan periode keketuaan Menteri Ketenagakerjaan di level 
ASEAN. 

"Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kami semua, terutama untuk Para Direktur dan Kepala 
Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2021. Jangan ada 
lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kami harus mulai saling berkolaborasi 
dan berkoordinasi," kata Dirjen Suhartono. 

Suhartono mengatakan, saat ini memang ada perubahan dan penyesuaian dalam penyusunan 
perencanaan dan penganggaran. Namun begitu, dia meminta jajarannya untuk tetap 
mencermati perubahan capaian target dan indikator-indikator kinerja pada Rencana Strategis 
Kemnaker Tahun 2020-2024. 

"Kami tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu kami pelajari dan 
laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kami hadapi adalah 
perubahan itu sendiri. Kami dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi 
yang terjadi di masyarakat, " kata Suhartono. 

(jpnn). 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kalau kami melihat situasi 
ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi, serta bisa memberikan 
solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini yang menurut saya menjadi suatu 
tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat pendidikanya tinggi mempunyai akses 
untuk mendapatkan lapangan kerja 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para 
Direktur dan Kepala Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 
2021. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling 
berkolaborasi dan berkoordinasi 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kami tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu 
kami pelajari dan laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang 
kami hadapi adalah perubahan itu sendiri. Kami dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas 
menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat 

 

Ringkasan 

Perkembangan dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem penempatan 
tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun mulai menyusun kembali strategi 
penempatan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri 
maupun luar negeri. 
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JAWAB TANTANGAN TERKINI, KEMNAKER SUSUN STRATEGI PENEMPATAN TENAGA 
KERJA 

JAKARTA - Perkembangan dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem 
penempatan tenaga kerja. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun mulai menyusun kembali strategi penempatan 
tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar 
negeri. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menilai perkembangan dunia usaha dan dunia 
industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. 

Hal ini kata dia agar keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 

"Kalau kami melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus 
dihadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan 
kegiatan yang dibutuhkan," kata Sekjen Anwar saat membuka Focus Group Discussion (FGD) 
penyusunan Program dan Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2021 di Jakarta, Selasa, 
(30/3/2021) malam. 

Anwar mengatakan, salah satu tantangan bidang penempatan saat ini adalah angka penganggur 
terdidik yang terbilang tinggi. 

Bahkan, lanjut dia, dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran dengan pendidikan tinggi terus 
bertambah. 

"Ini yang menurut saya menjadi suatu tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat 
pendidikanya tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," katanya. 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
Suhartono menambahkan, tantangan bidang penempatan tenaga kerja semakin kompleks 
karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, lanjut dia, pada 2021, pihaknya akan 
menitikberatkan pada tiga kegiatan. 

Pertama, dukungan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, dukungan program 9 Lompatan Kerja 
Menteri Ketenagakerjaan . Ketiga, dukungan periode keketuaan Menteri Ketenagakerjaan di level 
ASEAN. 

"Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para Direktur dan Kepala 
Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2021. Jangan ada 
lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling berkolaborasi dan 
berkoordinasi," kata Dirjen Suhartono. 

Dirjen Suhartono mengatakan, saat ini memang ada perubahan dan penyesuaian dalam 
penyusunan perencanaan dan penganggaran. Namun begitu, dia meminta jajarannya untuk 
tetap mencermati perubahan capaian target dan indikator-indikator kinerja pada Rencana 
Strategis Kemnaker Tahun 2020-2024. 

"Kami tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu kami pelajari dan 
laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kami hadapi adalah 
perubahan itu sendiri. Kami dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi 
yang terjadi di masyarakat, " kata Suhartono. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Melihat situasi ketenagakerjaan saat ini 
adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi. Kami harus bisa memberikan solusi tepat dari 
persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Bahkan, pengangguran dengan 
pendidikan tinggi terus bertambah. Menurut saya, hal ini menjadi suatu tantangan bagaimana 
merespon orang dengan tingkat pendidikan tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan 
lapangan kerja 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta dan PKK Kemnaker) Fokus Kemnaker 
pertama, mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kedua, mendukung program sembilan 
lompatan kerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Ketiga, mendukung periode keketuaan 
Menaker di level Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta dan PKK Kemnaker) Terutama untuk 
para direktur dan kepala balai. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit 
kerja. Semua pihak terkait harus mulai saling berkolaborasi dan berkoordinasi 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta dan PKK Kemnaker) Kami tidak bisa 
lagi berpikir business as usual. Hal-hal baru yang ada perlu dipelajari dan dilaksanakan bersama. 
Tantangan terbesar dalam situasi saat ini adalah perubahan itu sendiri. Untuk itu, semua pihak 
dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi menilai, 
perkembangan dunia usaha dan industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga 
kerja yang tepat. Dengan penempatan tepat, kata dia, keberadaan industri dapat menyerap 
tenaga kerja secara maksimal. 
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SEKJEN KEMNAKER SEBUT PERKEMBANGAN INDUSTRI HARUS DIIMBANGI 
DENGAN SISTEM PENEMPATAN KERJA YANG TEPAT 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi menilai, 
perkembangan dunia usaha dan industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga 
kerja yang tepat. 

Dengan penempatan tepat, kata dia, keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara 
maksimal. 

"Melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi. Kami 
harus bisa memberikan solusi tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang 
dibutuhkan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (31/3/2021). 

Pernyataan tersebut Anwar sampaikan saat membuka focus group discussion (FGD) penyusunan 
program dan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) pembinaan penempatan tenaga kerja dan 
perluasan kesempatan kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Tahun 2021 di Jakarta, Selasa 
(30/3/2021). 

Guna mengatasi masalah penempatan tenaga kerja, Kemnaker mulai menyusun kembali strategi 
agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Pasalnya, perkembangan dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem 
penempatan tenaga kerja. 

Anwar Sanusi mengatakan, salah satu tantangan bidang penempatan kerja adalah tingginya 
angka penganggur terdidik. 

"Bahkan, pengangguran dengan pendidikan tinggi terus bertambah. Menurut saya, hal ini 
menjadi suatu tantangan bagaimana merespon orang dengan tingkat pendidikan tinggi 
mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono 
mengatakan, terkait penempatan tenaga kerja, pihaknya akan menitikberatkan pada tiga 
kegiatan untuk tahun 2021. 

Kegiatan tersebut guna menghadapi tantangan dalam bidang penempatan tenaga kerja yang 
semakin kompleks akibat pandemi Covid-19. 

"Fokus Kemnaker pertama, mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kedua, mendukung 
program sembilan lompatan kerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Ketiga, mendukung 
periode keketuaan Menaker di level Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)," ujar 
Suhartono. 

Untuk itu, ia meminta semua pihak kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran 
Kemnaker pada 2021. 

"Terutama untuk para direktur dan kepala balai. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih 
di antara unit kerja. Semua pihak terkait harus mulai saling berkolaborasi dan berkoordinasi," 
kata Suhartono. 

Ia mengaku, terdapat perubahan dan penyesuaian dalam penyusunan perencanaan dan 
penganggaran kegiatan Kemnaker di 2021. 

Meski demikian, Suhartono kembali meminta jajarannya untuk tetap mencermati perubahan 
capaian target dan indikator-indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Kemnaker 2020-
2024. 
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"Kami tidak bisa lagi berpikir business as usual . Hal-hal baru yang ada perlu dipelajari dan 
dilaksanakan bersama. 

Tantangan terbesar dalam situasi saat ini adalah perubahan itu sendiri. Untuk itu, semua pihak 
dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat," 
imbuhnya. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kalau kita melihat situasi 
ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, serta bisa 
memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini yang menurut saya menjadi suatu 
tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat pendidikanya tinggi mempunyai akses 
untuk mendapatkan lapangan kerja 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para 
Direktur dan Kepala Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 
2021. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling 
berkolaborasi dan berkoordinasi 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu 
kita pelajari dan laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita 
hadapi adalah perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas 
menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat 

 

Ringkasan 

Perkembangan dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem penempatan 
tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan pun mulai menyusun kembali strategi penempatan 
tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar 
negeri. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai bahwa perkembangan dunia usaha 
dan dunia industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. 
Sehingga, keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 
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KEMNAKER SUSUN KEMBALI STRATEGI PENEMPATAN TENAGA KERJA 

JAKARTA - Perkembangan dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem 
penempatan tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan pun mulai menyusun kembali strategi 
penempatan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri 
maupun luar negeri. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai bahwa perkembangan dunia usaha dan 
dunia industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. Sehingga, 
keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 

"Kalau kita melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita 
hadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan 
yang dibutuhkan," kata Sekjen Anwar saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan 
Program dan Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2021 di Jakarta, Selasa, (30/3/2021) 
malam. 

Sekjen Anwar mengatakan, salah satu tantangan bidang penempatan saat ini adalah angka 
penganggur terdidik yang terbilang tinggi. Bahkan dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran 
dengan pendidikan tinggi terus bertambah. 

"Ini yang menurut saya menjadi suatu tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat 
pendidikanya tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," katanya. 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, 
Suhartono, menambahkan, tantangan bidang penempatan tenaga kerja semakin kompleks 
karena adanya pandemi Covid-19. Untuk itu, pada tahun 2021, pihaknya akan menitikberatkan 
pada tiga kegiatan. 

Pertama, dukungan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, dukungan program 9 Lompatan Kerja 
Menteri Ketenagakerjaan. Ketiga, dukungan periode keketuaan Menteri Ketenagakerjaan di level 
ASEAN. 

"Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para Direktur dan Kepala 
Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2021. Jangan ada 
lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling berkolaborasi dan 
berkoordinasi," kata Dirjen Suhartono. 

Ia mengatakan bahwa saat ini memang ada perubahan dan penyesuaian dalam penyusunan 
perencanaan dan penganggaran. Namun begitu, pihaknya meminta jajarannya untuk tetap 
mencermati perubahan capaian target dan indikator-indikator kinerja pada Rencana Strategis 
Kemnaker Tahun 2020-2024. 

"Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu kita pelajari dan 
laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita hadapi adalah 
perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi 
yang terjadi di masyarakat, " kata Suhartono. CM (atk). 
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positive - Bram S Putro (Founder CEO Iconomics) Penghargaan ini diharapkan memberikan 
inspirasi bagi pemimpin/founder/direktur perempuan di Indonesia untuk merumuskan strategi 
bisnis dan strategi kebijakan sesuai karakterstik dan kekuatan sebagai tokoh wanita menghadapi 
masalah-masalah di masa krisis pandemi COVID-19 serta setelah pandemi selesai ke dapannya 

neutral - Bram S Putro (Founder CEO Iconomics) Bahkan komitmen dari banyak perusahaan 
memberikan ruang yang lebih besar untuk wanita, khususnya pada posisi-posisi yang strategis 

positive - Bram S Putro (Founder CEO Iconomics) Mereka juga harus menjadi role model. Tidak 
hanya wanita hebat saja yang dibutuhkan di Indonesia, tapi harus semakin banyak wanita-wanita 
yang bisa menginspirasi baik untuk wanita maupun pria 

 

Ringkasan 

Jakarta - Iconomics memberikan penghargaan terhadap sejumlah perempuan pelaku usaha yang 
dinilai mampu memberikan inspirasi bagi kaum wanita di Indonesia melalui gelaran Iconomics 
Inspiring Women 2021. Selain itu ada sejumlah nama dari pemerintahan seperti Sri Mulyani 
(Menteri Keuangan), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), Ida Fauziah (Menteri Tenaga Kerja), 
Puan Maharani (Ketua DPR) dan Iriana Widodo (Ibu Negara). 

 

ICONOMICS BERI PENGHARGAAN TERHADAP PEREMPUAN PELAKU USAHA 

Jakarta - Iconomics memberikan penghargaan terhadap sejumlah perempuan pelaku usaha yang 
dinilai mampu memberikan inspirasi bagi kaum wanita di Indonesia melalui gelaran Iconomics 
Inspiring Women 2021. 

Menurut Founder & CEO Iconomics Bram S Putro di Jakarta, Rabu, Iconomics Inspiring Women 
adalah sebuah apresiasi kepada pemimpin/founder/direktur perempuan terbaik di Indonesia 
2020 yang secara aktif berkontribusi bagi institusi tempat mereka beraktivitas dan menjadi 
inspirasi bagi banyak orang. 
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"Penghargaan ini diharapkan memberikan inspirasi bagi pemimpin/founder/direktur perempuan 
di Indonesia untuk merumuskan strategi bisnis dan strategi kebijakan sesuai karakterstik dan 
kekuatan sebagai tokoh wanita menghadapi masalah-masalah di masa krisis pandemi COVID-19 
serta setelah pandemi selesai ke dapannya," kata Bram saat membuka Iconomics Inspiring 
Women 2021. 

Wanita, lanjutnya, memiliki peran penting dalam dinamika pembangunan, dalam berbagai 
sektor. Keterlibatan wanita dalam berbagai sektoral terlihat menunjukkan tren yang semakin 
naik. 

"Bahkan komitmen dari banyak perusahaan memberikan ruang yang lebih besar untuk wanita, 
khususnya pada posisi-posisi yang strategis," katanya. 

Bram menyatakan, di Indonesia, sudah semakin banyak wanita-wanita yang menduduki posisi 
dan peran penting. Baik di pemerintahan, lembaga maupun perusahaan. 

Tentunya hal tersebut menjadi kabar baik bagi Indonesia, tambahnya, namun, munculnya 
wanita-wanita hebat tersebut harus dibarengi dengan inspirasinya. 

"Mereka juga harus menjadi role model. Tidak hanya wanita hebat saja yang dibutuhkan di 
Indonesia, tapi harus semakin banyak wanita-wanita yang bisa menginspirasi baik untuk wanita 
maupun pria," katanya. 

Untuk memilih tokoh Inspiring Women 2021, pihaknya melakukan proses seleksi, selain itu guna 
menentukan pemimpin/founder/direktur perempuan yang terpilih, tim riset melakukan penelitian 
dan didukung data media monitoring pada periode Januari-Februari 2021. 

Kriteria umum dalam pemilihan pemimpin/founder/direktur perempuan di Indonesia adalah 
wanita dengan warga negara Indonesia; pernah bekerja di industri yang sama/sejenis minimal 
3 tahun; Kemudian dikenal memiliki inovasi atau mendorong perubahan yang dapat mendisrupsi 
kegiatan yang dilakukan sebagai business as usual. 

Selain itu dikenal sebagai tokoh yang memiliki ide baru atau pemikiran baru yang berdampak 
positif bagi bidang kegiatannya baik di lingkuan industri atau masyarakat sekitarnya. 

Sebanyak 46 tokoh perempuan yang memperoleh penghargaan ini diantaranya Neny Asriay 
selaku Direktur Bisnis PT BNI Life Insurance, Nicke Widyawati (Direktur Utama Pertamina), Noni 
Purnomo (Direktur Utama PT Blue Bird), Diajeng Lestari (Founder Hijup), Caroline Riady (CEO 
Siloam Hospital) dan Fetty Kwartati (CEO PT Sarinah). 

Selain itu ada sejumlah nama dari pemerintahan seperti Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Retno 
Marsudi (Menteri Luar Negeri), Ida Fauziah (Menteri Tenaga Kerja), Puan Maharani (Ketua DPR) 
dan Iriana Widodo (Ibu Negara). 
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positive - Dewa Indra (Gubernur Bali) Pemerintah akan fasilitasi dan upayakan bagi Pekerja 
Migran Indonesia yang akan berangkat pada akhir bulan April ini untuk mendapat prioritas 
kelanjutan vaksinasi tahap kedua, jangan sampai lantaran menunggu 28 hari setelah vaksinasi 
pertama, pekerja migran Indonesia ini batal berangkat karena harus menunggu jadwal (berhasil 
vaksin dua tahap namun ketinggalan pesawat sehingga batal bekerja). Jadi sebaiknya lengkapi 
vaksinasi dua tahap dan berangkat sebagai pekerja migran dengan keamanan vaksinasi yang 
lengkap dalam tubuh 

 

Ringkasan 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, yang dilaksanakan di Taman Jepun, Denpasar Timur, 
Rabu (31/3). Vaksinasi ini penting bagi seluruh masyarakat Bali terlebih mereka yang akan 
melanjutkan perjuangan di luar negeri. Sekda Dewa Indra yang sempat mengobrol langsung 
dengan sejumlah PMI mengatakan bahwa mereka harus berangkat setelah mendapatkan 
vaksinasi Covid-19 kedua. 

 

SEKDA DEWA INDRA PANTAU VAKSINASI PMI 

Denpasar: Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra kembali meninjau pelaksanaan 
vaksinasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, yang dilaksanakan di Taman Jepun, 
Denpasar Timur, Rabu (31/3). Vaksinasi ini penting bagi seluruh masyarakat Bali terlebih mereka 
yang akan melanjutkan perjuangan di luar negeri. Sekda Dewa Indra yang sempat mengobrol 
langsung dengan sejumlah PMI mengatakan bahwa mereka harus berangkat setelah 
mendapatkan vaksinasi Covid-19 kedua. 

Sesuai ketentuan secara nasional, bahwa vaksinasi tahap pertama ke tahap kedua dilakukan 
setelah 28 hari, maka khusus bagi PMI yang akan berangkat pada akhir bulan April atau Awal 
bulan Mei diperkenankan melakukan vaksinasi setelah hari ke empat belas. 
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"Pemerintah akan fasilitasi dan upayakan bagi Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat 
pada akhir bulan April ini untuk mendapat prioritas kelanjutan vaksinasi tahap kedua, jangan 
sampai lantaran menunggu 28 hari setelah vaksinasi pertama, pekerja migran Indonesia ini batal 
berangkat karena harus menunggu jadwal (berhasil vaksin dua tahap namun ketinggalan 
pesawat sehingga batal bekerja). Jadi sebaiknya lengkapi vaksinasi dua tahap dan berangkat 
sebagai pekerja migran dengan keamanan vaksinasi yang lengkap dalam tubuh," tegas Dewa 
Indra. 

Sejak melakukan peninjauan vaksinasi di hari pertama dan kedua, Sekda Dewa Indra memiliki 
beberapa catatan yang harus diperbaiki, yakni pemanggilan calon penerima vaksin harus di 
lengkapi dan diperjelas dengan pembagian waktu yang berjeda agar tidak terjadi penumpukan 
dan mereka menunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama (pada hari ini calon penerima vaksin 
sudah mulai bergelombang dan penumpukan tidak terjadi). 

Bagi mereka yang berangkat akhir bulan April, sudah dikoordinasikan dengan Dinas 
Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali serta Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cabang 
Bali I Dewa Putu Susila agar diberikan prioritas untuk melanjutkan vaksin tahap kedua pada 14 
hari setelah vaksin pertama, karena ditakutkan mereka tidak bisa berangkat akibat ketinggalan 
jadwal penerbangan, pendataan semeton pekerja migran Indonesia harus dilakukan dengan 
cepat dan tepat. 

Untuk memastikan para PMI yang pulang ke Bali tahun lalu mencapai belasan ribu orang, Sekda 
Dewa Indra meminta kepada Disnaker Provinsi Bali dan KPI Cabang Bali untuk memastikan 
semua PMI tahu bahwa disediakan dan disiapkan tempat vaksinasi di Denpasar melalui link 
pendaftaran yang juga sudah tersedia. Sehingga semua pihak harus menggali informasi, 
melakukan ricek dan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut agar mereka (PMI) yang akan 
berangkat dapat dipastikan sudah melakukan dan mendapatkan layanan vaksinasi lengkap. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kalau kita melihat situasi 
ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, serta bisa 
memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini yang menurut saya menjadi suatu 
tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat pendidikannya tinggi mempunyai akses 
untuk mendapatkan lapangan kerja 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para 
Direktur dan Kepala Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 
2021. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling 
berkolaborasi dan berkoordinasi 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu 
kita pelajari dan laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita 
hadapi adalah perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas 
menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyusun kembali strategi penempatan pekerja 
agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk penempatan baik di dalam negeri maupun 
luar negeri. Ini karena dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem 
penempatan tenaga kerja. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai perkembangan 
dunia usaha dan dunia industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang 
tepat. Sehingga, keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 
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SUSUN 3 STRATEGI ATUR PEKERJA, KEMNAKER TEMUKAN PENGANGGURAN 
TERDIDIK KIAN BERTAMBAH 

Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyusun kembali strategi penempatan 
pekerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk penempatan baik di dalam negeri 
maupun luar negeri. 

Ini karena dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem penempatan tenaga 
kerja. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai perkembangan dunia usaha dan dunia 
industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. Sehingga, 
keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 

"Kalau kita melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita 
hadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan 
yang dibutuhkan," kata Sekjen Anwar saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan 
Program dan Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (31/3/2021). 

Menurutnya, salah satu tantangan bidang penempatan saat ini adalah angka pengangguran 
terdidik yang terbilang tinggi. Bahkan dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran dengan 
pendidikan tinggi terus bertambah. 

"Ini yang menurut saya menjadi suatu tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat 
pendidikannya tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," katanya. 

Senada, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja, Suhartono, menambahkan, tantangan bidang penempatan tenaga kerja semakin 
kompleks karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, pada tahun 2021, pihaknya akan 
menitikberatkan pada tiga kegiatan. 

Pertama, dukungan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, dukungan program 9 Lompatan Kerja 
Menteri Ketenagakerjaan. Ketiga, dukungan periode keketuaan Menteri Ketenagakerjaan di level 
ASEAN. 

"Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para Direktur dan Kepala 
Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2021. Jangan ada 
lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling berkolaborasi dan 
berkoordinasi," jelas Dirjen Suhartono. 

Lanjut, Suhartono mengatakan saat ini memang ada perubahan dan penyesuaian dalam 
penyusunan perencanaan dan penganggaran. Namun begitu, ia meminta jajarannya untuk tetap 
mencermati perubahan capaian target dan indikator-indikator kinerja pada Rencana Strategis 
Kemnaker Tahun 2020-2024. 

"Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu kita pelajari dan 
laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita hadapi adalah 
perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi 
yang terjadi di masyarakat, " pungkas Suhartono. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kalau kita melihat situasi 
ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, serta bisa 
memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini yang menurut saya menjadi suatu 
tantangan, bagaimana kita merespons orang yang tingkat pendidikanya tinggi, mempunyai akses 
untuk mendapatkan lapangan kerja 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk para 
direktur dan kepala balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 
2021. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling 
berkolaborasi dan berkoordinasi 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu 
kita pelajari dan laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita 
hadapi adalah perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas 
menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, perkembangan dunia usaha 
dan industri menuntut penyesuaian sistem penempatan tenaga kerja . Kemnaker pun mulai 
menyusun kembali strategi penempatan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, 
baik di dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, perkembangan dunia usaha dan dunia 
industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat, sehingga industri 
dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 

 



 

42 
 

KEMNAKER : DUNIA USAHA TUNTUT PENYESUAIAN SISTEM PENEMPATAN TENAGA 
KERJA 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, perkembangan dunia usaha 
dan industri menuntut penyesuaian sistem penempatan tenaga kerja . Kemnaker pun mulai 
menyusun kembali strategi penempatan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, 
baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Menurutnya, perkembangan dunia usaha dan dunia industri harus diimbangi dengan sistem 
penempatan tenaga kerja yang tepat, sehingga industri dapat menyerap tenaga kerja secara 
maksimal. 

"Kalau kita melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita 
hadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan 
yang dibutuhkan," katanya, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Program 
dan Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2021 di Jakarta, Selasa, (30/3/2021) malam. 

Anwar mengatakan, salah satu tantangan bidang penempatan saat ini adalah angka penganggur 
terdidik yang terbilang tinggi. Bahkan dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran dengan 
pendidikan tinggi terus bertambah. 

"Ini yang menurut saya menjadi suatu tantangan, bagaimana kita merespons orang yang tingkat 
pendidikanya tinggi, mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," katanya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja, Suhartono menambahkan, tantangan bidang penempatan tenaga kerja 
semakin kompleks karena adanya pandemi Covid-19. Untuk itu tahun ini, pihaknya akan 
menitikberatkan pada tiga kegiatan. 

Pertama, dukungan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, dukungan program 9 Lompatan Kerja 
Menteri Ketenagakerjaan. Ketiga, dukungan periode keketuaan Menteri Ketenagakerjaan di level 
ASEAN. 

"Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk para direktur dan kepala 
balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2021. Jangan ada 
lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling berkolaborasi dan 
berkoordinasi," kata Suhartono. 

Ia mengatakan, saat ini memang ada perubahan dan penyesuaian dalam penyusunan 
perencanaan dan penganggaran. Namun begitu, ia meminta jajarannya untuk tetap mencermati 
perubahan capaian target dan indikator-indikator kinerja pada Rencana Strategis Kemnaker 
Tahun 2020-2024. 

"Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu kita pelajari dan 
laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita hadapi adalah 
perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi 
yang terjadi di masyarakat, " kata Suhartono. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kalau kita melihat situasi 
ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, serta bisa 
memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini yang menurut saya menjadi suatu 
tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat pendidikannya tinggi mempunyai akses 
untuk mendapatkan lapangan kerja 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para 
Direktur dan Kepala Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 
2021. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling 
berkolaborasi dan berkoordinasi 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu 
kita pelajari dan laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita 
hadapi adalah perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas 
menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat 

 

Ringkasan 

Perkembangan dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem penempatan 
tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan pun mulai menyusun kembali strategi penempatan 
tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar 
negeri. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai bahwa perkembangan dunia usaha 
dan dunia industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. 
Sehingga, keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 
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KEMNAKER SUSUN KEMBALI STRATEGI PENEMPATAN TENAGA KERJA 

Perkembangan dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem penempatan 
tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan pun mulai menyusun kembali strategi penempatan 
tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar 
negeri. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai bahwa perkembangan dunia usaha dan 
dunia industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. Sehingga, 
keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 

"Kalau kita melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita 
hadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan 
yang dibutuhkan," kata Sekjen Anwar saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan 
Program dan Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2021 di Jakarta, Selasa, (30/3) malam. 

Sekjen Anwar mengatakan, salah satu tantangan bidang penempatan saat ini adalah angka 
penganggur terdidik yang terbilang tinggi. Bahkan dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran 
dengan pendidikan tinggi terus bertambah. 

"Ini yang menurut saya menjadi suatu tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat 
pendidikannya tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," katanya. 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, 
Suhartono, menambahkan, tantangan bidang penempatan tenaga kerja semakin kompleks 
karena adanya pandemi Covid-19. Untuk itu, pada tahun 2021, pihaknya akan menitikberatkan 
pada tiga kegiatan. 

Pertama, dukungan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, dukungan program 9 Lompatan Kerja 
Menteri Ketenagakerjaan. Ketiga, dukungan periode keketuaan Menteri Ketenagakerjaan di level 
ASEAN. 

"Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para Direktur dan Kepala 
Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2021. Jangan ada 
lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling berkolaborasi dan 
berkoordinasi," kata Dirjen Suhartono. 

Dirjen Suhartono mengatakan bahwa saat ini memang ada perubahan dan penyesuaian dalam 
penyusunan perencanaan dan penganggaran. Namun begitu, ia meminta jajarannya untuk tetap 
mencermati perubahan capaian target dan indikator-indikator kinerja pada Rencana Strategis 
Kemnaker Tahun 2020-2024. 

"Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu kita pelajari dan 
laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita hadapi adalah 
perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi 
yang terjadi di masyarakat, " kata Suhartono. 

[hhw]. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya yang kita evaluasi adalah 
efektifitas dari relaksasi tersebut untuk mampu menahan dampak pandemi terhadap kegiatan 
sektor usaha. Terutama terkait dengan apakah bisa menahan orang tetap bekerja 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Masih kita godok 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi 
atas relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diberikan pemerintah. Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) Kemenaker, Anwar Sanusi, mengatakan, evaluasi ini dilakukan untuk melihat seperti 
apa efektivitas dari relaksasi tersebut. 

 

KEMENAKER TENGAH EVALUASI RELAKSASI IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi 
atas relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diberikan pemerintah. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker, Anwar Sanusi, mengatakan, evaluasi ini dilakukan 
untuk melihat seperti apa efektivitas dari relaksasi tersebut. 

"Tentunya yang kita evaluasi adalah efektifitas dari relaksasi tersebut untuk mampu menahan 
dampak pandemi terhadap kegiatan sektor usaha. Terutama terkait dengan apakah bisa 
menahan orang tetap bekerja," ujar Anwar kepada Kontan, Rabu (31/3). 

Seperti diketahui, pada 1 September 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 
49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama 
Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19. 
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Dalam aturan tersebut, diberikan kelonggaran batas waktu pembayaran iuran Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), iuran Jaminan Kematian (JKM), iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan iuran 
Jaminan Pensiun (JP) setiap bulan, ada pula keringan iuran JKK dan iuran JKM serta penundaan 
pembayaran sebagian iuran JP. 

Khusus untuk iuran JKK dan JKM diberikan keringanan sebesar 99%. Sementara penundaan 
sebagian iuran Jaminan Pensiun sebesar 99%, relaksasi batas akhir waktu pembayaran iuran 
serta relaksasi pengenaan denda keterlambatan pembayaran iuran. 

Relaksasi ini berlaku selama 6 bulan sejak iuran Agustus 2020 hingga Januari 2021. Bila jangka 
waktu penyesuaian iuran berakhir, pemberi kerja dan peserta wajib membayar dan menyetor 
atau melunasi pembayaran iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan 
berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah. 

Sementara, Anwar menyebut pemerintah juga masih menggodok apakah akan melanjutkan 
relaksasi ini atau tidak setelah evaluasi dirampungkan. "Masih kita godok," katanya. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kalau kita melihat situasi 
ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, serta bisa 
memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini yang menurut saya menjadi suatu 
tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat pendidikanya tinggi mempunyai akses 
untuk mendapatkan lapangan kerja 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para 
Direktur dan Kepala Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 
2021. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling 
berkolaborasi dan berkoordinasi 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu 
kita pelajari dan laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita 
hadapi adalah perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas 
menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat 

 

Ringkasan 

Perkembangan dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem penempatan 
tenaga kerja . Kementerian Ketenagakerjaan pun mulai menyusun kembali strategi penempatan 
tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar 
negeri. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai bahwa perkembangan dunia usaha 
dan dunia industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. 
Sehingga, keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 
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KEMNAKER SUSUN KEMBALI STRATEGI PENEMPATAN TENAGA KERJA 

Jakarta - Perkembangan dunia usaha dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem 
penempatan tenaga kerja . Kementerian Ketenagakerjaan pun mulai menyusun kembali strategi 
penempatan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri 
maupun luar negeri. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai bahwa perkembangan dunia usaha dan 
dunia industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. Sehingga, 
keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 

"Kalau kita melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita 
hadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan 
yang dibutuhkan," kata Sekjen Anwar saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan 
Program dan Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2021 di Jakarta, Selasa, (30/3/2021) 
malam. 

Sekjen Anwar mengatakan, salah satu tantangan bidang penempatan saat ini adalah angka 
penganggur terdidik yang terbilang tinggi. Bahkan dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran 
dengan pendidikan tinggi terus bertambah. 

"Ini yang menurut saya menjadi suatu tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat 
pendidikanya tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," katanya. 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, 
Suhartono, menambahkan, tantangan bidang penempatan tenaga kerja semakin kompleks 
karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, pada tahun 2021, pihaknya akan menitikberatkan 
pada tiga kegiatan. 

Pertama, dukungan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, dukungan program 9 Lompatan Kerja 
Menteri Ketenagakerjaan. Ketiga, dukungan periode keketuaan Menteri Ketenagakerjaan di level 
ASEAN. 

"Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para Direktur dan Kepala 
Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2021. Jangan ada 
lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling berkolaborasi dan 
berkoordinasi," kata Dirjen Suhartono. 

Dirjen Suhartono mengatakan bahwa saat ini memang ada perubahan dan penyesuaian dalam 
penyusunan perencanaan dan penganggaran. Namun begitu, ia meminta jajarannya untuk tetap 
mencermati perubahan capaian target dan indikator-indikator kinerja pada Rencana Strategis 
Kemnaker Tahun 2020-2024. 

"Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu kita pelajari dan 
laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita hadapi adalah 
perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi 
yang terjadi di masyarakat," kata Suhartono. 

 

  



 

49 
 

Judul Larangan & Sanksi Mudik Lebaran 2021: Aturan, Fakta, Persepsi Publik 

Nama Media detik.com 

Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5515707/larangan--
sanksi-mudik-lebaran-2021-aturan-fakta-persepsi-publik 

Jurnalis Rosmha Widiyani 

Tanggal 2021-03-31 18:41:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sesuai arahan Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat 
menteri, maka ditetapkan mudik ditiadakan tahun 2021 mudik ditiadakan. Untuk himbauan, 
supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent 

negative - Budi Setiyadi (Permenhub) Kendaraan yang akan keluar dan atau masuk wilayah 
dalam Pasal 2 pada tanggal 8-31 Mei 2020 diarahkan kembali ke asal perjalanan dan dikenai 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah resmi menetapkan larangan mudik lebaran 2021 . Dikutip dari situs Kemenko 
PMK, larangan yang berlaku tanggal 6-17 Mei 2021 ini bisa dikecualikan dalam keadaan penting. 
Muhadjir mengatakan, urgensi mudik akan ditentukan instansi dan perusahaan tempat 
masyarakat bekerja. Panduan diatur Kemenpan RB, tanggung jawab perusahaan ditetapkan 
Kemenaker, dan selain itu yang ditetapkan Kemendagri. 

 

LARANGAN & SANKSI MUDIK LEBARAN 2021: ATURAN, FAKTA, PERSEPSI PUBLIK 

Pemerintah telah resmi menetapkan larangan mudik lebaran 2021 . Dikutip dari situs Kemenko 
PMK, larangan yang berlaku tanggal 6-17 Mei 2021 ini bisa dikecualikan dalam keadaan penting. 

"Sesuai arahan Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri, maka ditetapkan 
mudik ditiadakan tahun 2021 mudik ditiadakan. Untuk himbauan, supaya tidak bepergian kecuali 
dalam keadaan urgent," kata Menko PMK Muhadjir Effendy. 

Muhadjir mengatakan, urgensi mudik akan ditentukan instansi dan perusahaan tempat 
masyarakat bekerja. Panduan diatur Kemenpan RB, tanggung jawab perusahaan ditetapkan 
Kemenaker, dan selain itu yang ditetapkan Kemendagri. 
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Larangan mudik 2021 menimbulkan serangkaian reaksi dari para netizen. Misalnya apakah ada 
sanksi dan larangan mudik Lebaran 2021 dan aturan formalnya. Berikut aturan, fakta, serta 
persepsi publik terkait larangan dan sanksi mudik Lebaran 2021 A. Aturan mudik Lebaran 2021 
Larangan mudik 2021 berlaku untuk PNS, pegawai BUMN, anggota TNI/Polri, serta seluruh 
pegawai swasta dan masyarakat Indonesia. Meski mudik dilarang, cuti bersama Idul Fitri pada 
12 Mei 2021 tetap dilaksanakan. 

Aturan larangan mudik 2021 diharapkan bisa memaksimalkan manfaat vaksin massal yang 
diberikan beberapa waktu lalu. Mekanisme pergerakan orang dan barang lebih lanjut saat Idul 
Fitri diatur kementerian atau lembaga terkait, bersama MUI dan organisasi keagamaan lainnya. 

Sebelum larangan mudik 2021, aturan serupa diterapkan pada tahun 2020. Larangan mudik 
2020 diatur dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama 
Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. 

B. Sanksi mudik 2021 Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi pernah 
menjelaskan, penerapan sanksi larangan mudik berdasarkan UU nomor 6 tahun 2018. Undang-
undang in digunakan dalam larangan mudik 2020. 

"Kendaraan yang akan keluar dan atau masuk wilayah dalam Pasal 2 pada tanggal 8-31 Mei 
2020 diarahkan kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan," tulis Permenhub 25/2020 dalam pasal enam. 

Undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan mengharuskan masyarakat patuh pada aturan 
yang berlaku. Pasal 93 menyatakan, pelanggar bisa dikenakan pidana penjara paling lama satu 
tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta. 

C. Persepsi publik terkait larangan dan sanksi mudik Lebaran 2021 Survei persepsi masyarakat 
yang dilakukan Kemenhub bersama ITB dan lembaga media menyatakan, masih ada 11 persen 
orang yang nekat mudik meski dilarang. Jumlah ini diperkirakan setara 27,6 juta orang. 

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat 
Djoko Setijowarno menyatakan, larangan dan sanksi mudik 2021 pasti menemui pelanggaran. 
Namun jika tidak dilanggar, banyak orang yang akan mudik dengan risiko ledakan jumlah kasus 
COVID-19. 

Djoko menyarankan, pemerintah melarang semua jalur mudik pada 6-17 Mei 2021. Saran ini 
mempertimbangkan praktik larangan mudik 2020, yang menghentikan operasional semua moda 
transportasi pada 25 April-9 Mei. 
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negative - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar 
Lembaga BP Jamsostek,) Sebanyak 625 perusahaan atau pemberi kerja yang ikut program 
relaksasi iuran JP dengan total iuran tertunda sebesar Rp 89,01 miliar 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menyatakan penundaan 
iuran jaminan pensiun (JP) mencapai Rp 89,01 miliar. Sebelumnya, penundaan tersebut 
merupakan relaksasi yang diberikan pemerintah di tengah pandemi virus corona (Covid-19). 
Penundaan tersebut berlangsung hingga Januari 2021 lalu. "Sebanyak 625 perusahaan atau 
pemberi kerja yang ikut program relaksasi iuran JP dengan total iuran tertunda sebesar Rp 89,01 
miliar," ujar Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek, 
Irvansyah Utoh Banja, saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (31/3). 

 

BP JAMSOSTEK CATAT PENUNDAAN IURAN JAMINAN PENSIUN MENCAPAI RP 
89,01 MILIAR 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menyatakan penundaan 
iuran jaminan pensiun (JP) mencapai Rp 89,01 miliar. 

Sebelumnya, penundaan tersebut merupakan relaksasi yang diberikan pemerintah di tengah 
pandemi virus corona (Covid-19). Penundaan tersebut berlangsung hingga Januari 2021 lalu. 

"Sebanyak 625 perusahaan atau pemberi kerja yang ikut program relaksasi iuran JP dengan total 
iuran tertunda sebesar Rp 89,01 miliar," ujar Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan 
Antar Lembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja, saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (31/3). 

Saat ini perusahaan dapat melakukan pembayaran penundaan iuran JP tersebut. Paling lambat 
pembayaran dilakukan pada 15 Mei 2021 mendatang. 
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Meski begitu, pelaku usaha dapat melakukan pembayaran secara bertahap. Pembayaran 
tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. 

"Pembayaran atas iuran yang tertunda dapat dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling 
lambat tanggal 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022," terang Utoh. 

Bila tak melakukan pembayaran, maka pelaku usaha akan dikenai denda sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Denda yang dikenakan untuk keterlambatan sebesar 2%. 
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Masalah pengangguran dapat menentukan kondisi sosial ekonomi nasional. Sekalipun 
pengangguran sebagai suatu masalah ketenagakerjaan, namun kenyataan menunjukkan bahwa 
kondisi perekonomian nasional mempengaruhi meningkatnya angka pengangguran, disamping 
pertambahan penduduk yang dapat mempengaruhi kondisi demografis, serta jumlah tamatan 
pendidikan yang meningkat justru menambah persediaan tenaga kerja terdidik. Namun hingga 
saat ini, pertumbuhan ekonomi kita yang hanya 5 persen/tahun kurang mampu membuka daya 
tampung tenaga kerja. Kondisi ini diperparah lagi oleh para pelaksana hubungan industrial yang 
kurang peka dalam mengejawantakan amanat konstitusi untuk terus mencarai jalan keluar atau 
paling sedikit meminimalisasi melonjaknya angka pengangguran tersebut. 

 

KONSEPSI DAN STRATEGI PENGENTASAN PENGANGGURAN 2019-2024 

Konsepsi Dan Strategi Pengentasan Pengangguran 2019-2024 Oleh: Natalius Pigai Rabu, 31 
Maret 2021, 17:14 WIB Aktivis Kemanusiaan, Natalius Pigai/Net PADA awal tahun 2000-an, kita 
pernah dikejutkan dengan berita yang mengemparkan seantero bangsa ini. Ada yang merasa 
iba, kasihan, emosi pada pelakunya dan lain sebagainya, ketika berita Nirmala Bonat, seorang 
warga negara Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang saat sedang mengadu 
nasib di negeri Jiran Malaysia disiksa bak binatang oleh majikannya. 

Berita terkait Bom Makassar Terjadi Setelah Mahfud Bicara Terorisme, Pigai: Kenapa Tidak 
Diantisipasi? Natalius Pigai Terawang Indonesia Sedang Dilanda Tsunami Pengangguran 
Daripada Bicara 3 Periode, Pigai Tagih Janji Jokowi Kemiskinan 0 Persen Tindakannya pun bukan 
hal yang lazim dilakukan majikan pada umumnya, seperti kata-kata maupun pukulan fisik, namun 
yang mejadi luar biasa adalah ketika majikannya menyiksa Nirmala dengan cara meyetrika bak 
pakaian, yang justru dilakoni Nirmala saban hari untuk melayani pimpinannya. 

Kejadian ini mungkin satu diantara ribuan bahkan jutaan penderitaan yang dialami oleh anak-
anak negeri kita yang sedang mengadu nasib ke seantero bumi ini. 

Lantas yang menjadi persoalannya adalah mengapa kita berani membiarkan mereka untuk 
begitu gampangnya memberi izin bahkan membiarkan mereka menjadi kuli? Apakah tidak ada 
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jalan lain untuk mencari aternatif pekerjaan yang layak? Program pemerintah bidang 
penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri ini sangat kontras dengan amanat konstitusi. 

Pada pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 telah memberi amanat bahwa tiap-tiap 
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". 

Hal ini berarti bahwa negara harus mempunyai kewajiban untuk memberikan pekerjaan bagi 
para pencari kerja dan penghidupan yang layak bagi warga yang secara sosial ekonomi masih 
rendah. Sementara rakyat berhak menuntut pemerintah untuk menyediakan pekerjaan dan 
memberikan penghidupan yang layak. 

Pada Bulan Februari 2019 tingkat Pengangguran Terbuka 5,01 persen atau 6,82 juta. Jumlah 
tersebut di tambah dengan pekerja tidak penuh terbagi yaitu pekerja paruh waktu (22,67 persen) 
dan pekerja setengah penganggur (7,37 persen). 

Dengan demikian secara keseluruhan jumlah penganggur baik penganggur tebuka, maupun 
setengah penganggur menjadi 35,05 persen. 

Pada tahun 2018 tingkat Pengangguran Terbuka sebanyak 5,13 pesen menjadi 5,01 persen di 
tahun 2019. Mengalami penurunan sebesar 0,12 persen. 

Walaupun tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan, namun persentase TPT 
di perkotaan lebih tinggi dari pada di perdesaan yaitu 6,30 persen di kota dan 3,45 persen di 
pedesaan. 

Bahkan jika dilihat dari perubahan julah TPT dalam satu tahun terakhir di perkotaan hanya 
berkurang 0,04 persen dibanding perdesaan sebanyak 0,27 persen. 

Namun kita kurang serius memperhatikan persoalan ini sebagai masalah nasional, pada hal 
sumber-sumber penyebab utama meningkatnya pengangguran ini secara leluasa bergerak tanpa 
kontrol pemerintah. 

Penyebab pertama, bidang kependudukan, terutama pertumbuhan penduduk yang 
mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang akan memasuki pasar kerja; Kedua, sektor 
pendidikan turut mempengaruhi kualitas angkatan kerja yang pada gilirannya juga berpengaruh 
produktivitas tenaga kerja; Ketiga, sektor ekonomi akan mempengaruhi daya tampung dan daya 
serap terhadap angkatan kerja yang ada di pasar kerja. 

Kalau begitu bagaimana seorang presiden baru menawarkan sebuah resep dan strategi 
penanggulangan masalah pengangguran secara nasional agenda 2019-2024. 

Tulisan ini merupakan suatu Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti dilakukan oleh presiden. 
Tujuannya, agar tragedi kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang mengadu nasib 
di luar negeri tidak terulang lagi. 

Pun kemudian jutaan manusia yang lalu lalang serta keluar masuk gedung-gedung mewah 
sambil membawa tentengan tas berisi map (lamaran) yang menghiasi kota-kota besar di 
Indonesia. 

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 2018/2019 Berdasarkan data Worldometers, Indonesia 
saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49 persen dari total populasi 
dunia. Indonesia berada di peringkat ke empat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah 
Tiongkok (1,4 miliar jiwa), India (1,3 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta jiwa). 

Bappenas memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 271 juta di tahun 2020 dengan 
Laju pertumbuhan penduduk sebanyak 1,9 persen dan meningkatnya angkatan kerja yang cukup 
tinggi negara kita menjadi suatu persoalan utama. 
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Apalagi bila dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk yang amat cepat, rata-rata 1 persen tiap 
tahun yang menempatkan Indonesia sebagai negera berjumlah penduduk terbanyak ke 4 di 
dunia. 

Data BPS yang dirilis pada bulan Februari 2019, dari jumlah penduduk tersebut di atas, penduduk 
yang produktif atau usia kerja sebanyak 196,46 juta bertambah 2 juta lebih dari tahun 
sebelumnya yang jumlahnya 193 juta. Jumlah Angkatan Kerja yang siap memasuki dunia kerja 
sebanyak 136,18 juta orang atau bertambah 2 juta dari 133 juta di tahun 2018. 

Angkatan kerja di indonesia senantiasa mengalami pertumbuhan rata-rata 2 juta tiap tahun 
sehingga hanya dalam jangka waktu setahun 2018-2019 peningkatan jumlah angkatan kerja 
mencapai 2,24 juta orang. 

Dari jumlah Angkatan Kerja sebanyak 136.18 juta tersebut, mereka yang bekerja sebanyak 
129,36 juta dan 6,82 bertambah dari 127,07 di tahun 2018. Dari 196,46 juta tersebut di atas, 
mereka yang bukan angkatan kerja sebanyak 60.28 juta. 

Salah satu yang penting diperhatikan adalah mereka yang penduduk usia kerja yang tidak masuk 
kategori bukan angkatan kerja yaitu bersekolah pada tahun 2019 sebanyak 16,5 juta dan 
mengalami pertumbuhan jumlah sebanyak 0,54 juta atau 3,46 persen. 

Kondisi ini perlu diantisipasi karena berpotensi menjadi penganggur baru di masa yang akan 
datang. 

Persentase penduduk yang pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per pekan) sebesar 69,96 
persen. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu 
(22,67 persen) dan pekerja setengah penganggur (7,37 persen). 

Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Pertanian (1,00 
persen poin); Administrasi Pemerintahan (0,23 persen poin); serta Informasi dan Komunikasi 
(0,06 persen poin). 

Sebanyak 74,08 juta orang (57,27 persen) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun 
terakhir (Februari 2018"Februari 2019), pekerja informal turun sebesar 0,95 persen poin. 

Rata-rata upah buruh berdasarkan hasil Sakernas Februari 2019 sebesar Rp 2,79 juta. Rata-rata 
upah buruh laki-laki sebesar Rp 3,05 juta dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar Rp 2,33 
juta. 

Terdapat 7 dari 17 kategori lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah buruh lebih rendah 
daripada rata-rata upah buruh nasional. 

Rata-rata upah buruh berpendidikan universitas sebesar Rp 4,34 juta, sedangkan buruh 
berpendidikan SD ke bawah sebesar Rp 1,73 juta. 

Kondisi Pengangguran 2018/2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang 
penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Pada Bulan Februari 2019 
Tingkat Penganggur Terbuka 5,01 persen atau 6,82 juta. 

Jumlah tersebut di tambah dengan pekerja tidak penuh terbagi yaitu pekerja paruh waktu (22,67 
persen) dan pekerja setengah penganggur (7,37 persen). Dengan demikian secara keseluruhan 
jumlah penganggur baik penganggur Tebuka, maupun setengah penganggur menjadi 35,05 
persen. 

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja 
terhadap jumlah angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan 
kerja baru. 
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Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan 
dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan 
pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. 

Pada tahun 2018 jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka sebanyak 5,13 pesen menjadi 5,01 
persen di tahun 2019. Mengalami penurunan sebesar 0,12 persen. Walaupun Tingkat 
pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, namun persentase TPT di Perkotaan lebih 
tinggi dari pada di perkotaan yaitu 6,30 persen di kota dan 3,45 persen di pedesaan. 

Bahkan jika dilihat dari perubahan julah TPT dalam satu tahun terakhir di perkotaan hanya 
berkurang 0,04 persen dibanding perdesaan sebanyak 0,27 persen. 

Dilihat dari menurut pendidikan maka Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) masih tertinggi yaitu 8,63 persen, diikuti oleh Diploma I/II/III 6,89 persen. 

Problemnya adalah penawaran pasar kerja untuk lulusan SMU/Diploma kurang terserap. 
Demikian pula lulusan sekolah dasar ke bawah lebih terserap di dunia kerja, dapat di duga karena 
lulusan sekolah dasar lebih cenderung menerima pekerjaan apa adanya. 

Pengangguran memang mengalami penurunan dari 7,01 juta di tahun 2017, kemudian 6,87 juta 
tahun 2018 menjadi 6,82 juta atau 5,01 persen di tahun 2019. Salah satu aspek yang perlu 
diperhatikan adalah soal setengah penganggur yang tidak banyak disorot publik. Persentase 
penduduk yang pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per pekan) sebesar 69,96 persen. 

Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu (22,67 
persen) dan pekerja setengah penganggur (7,37 persen). Dengan melihat angka tersebut di atas 
penganggur paru waktu dan pekerja setengah penganggur dapat dikategorikan sebagai 
setengah penganggur. 

Maka secara keseluruhan jumlah pengangguran di Indonesia 35,05 persen atau 45,27 juta jiwa 
dari total 129,36 juta Angkatan Kerja di Indonesia. Namun soal angka pengangguran ini bisa di 
berdebatkan. 

Sesuai dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat penganggur terbuka terdiri 
dari empat komponen. Pertama, mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. 

Kedua, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha. Ketiga, mereka yang tidak 
bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 
Keempat, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima 
bekerja, tetapi belum mulai bekerja Sumber Terciptanya Pengangguran di Indonesia Dalam 
banyak pasar, harga menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. 
Dalam pasar tenaga kerja yang ideal, upah akan menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan 
kuantitas angkatan kerja yang ditawarkan dengan kuantitas angkatan kerja yang diminta. 
Penyesuaian upah ini akan menjamin bahwa semua tenaga kerja bekerja. 

Tentu saja, kenyataan tidak sesuai dengan kondisi ideal. Selalu ada sejumlah orang yang tidak 
bekerja, sekalipun perekonomian secara umum tumbuh pesat. Dengan kata lain, tingkat 
pengangguran tidak pernah mencapai nol persen. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terjadinya pengangguran ini adalah karena a) penawaran 
tenaga kerja yang lebih besar dari kebutuhan tenaga kerja, b) kesenjangan kualitas tenaga kerja 
yang dibutuhkan dengan yang tersedia di pasar kerja (mismacth), dan c) adalah kurang 
efektifnya bursa kerja. 

Kondisi yang disebut pertama adalah sebagai kelebihan tenaga kerja yaitu adanya tenaga kerja 
yang tidak dapat didayagunakan yang mereka itu terdiri dari:  
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1) Penganggur. 

2). Orang di luar angkatan kerja yang ingin mendapatkan atau memerlukan Pekerjaan. 

3). Orang yang bekerja kurang dari waktu yang mereka inginkan karena sebab di luar 
kekuasaannya. 

4). Orang yang bekerja kurang dari keterampilan yang nyata-nyata atau potensial dimilikinya. 
Dalam kelompok ini dapat dimaksudkan mereka yang produktivitas kerja rendah di bawah 
kemampuannya, baik yang disebabkan karena terpaksa menerima pekerjaan di bawah 
kualifikasinya, maupun karena manajemen yang kurang efisien. 

Kelompok a) dan b) di sebut sebagai pencari kerja dan biasanya dihitung sebagai penganggur 
penuh (penganggur terbuka). Dalam kelompok b) ada sebagian angkatan kerja yang tidak 
mempunyai pekerjaan, tidak mencari pekerjaan karena berpendapat bahwa tidak ada lowongan 
yang tersedia baginya. 

Mereka ini dihitung sebagai pencari kerja putus asa. Mereka yang termasuk dalam kelompok c) 
dihitung sebagai setengah penganggur, karena mereka masih bekerja dibawah jam kerja normal 
35 jam per pekan. Kelompok d) sering disebut sebagai "mismatched". 

Mereka terdiri dari orang-orang yang bekerja lebih rendah dari pendidikan atau tingkat 
kemampuan yang dimilikinya. Misalnya seorang insinyur hanya melaksanakan pekerjaan 
administratif, yang sebetulnya dapat dilaksanakan oleh tenaga kerja setaraf sarjana muda 
administrasi. Data untuk kelompok ini biasanya tidak tersedia. 

Jenis-Jenis Pengangguran. 

Di dunia umum kita mendengar pengangguran. Namun secara spesifik dapat mengetahui jenis-
jenis pengangguran untuk membantu membuka cakrawala bangsa ini tentang penanganan 
masalah pengangguran. Ada beberapa jenis pengangguran: 

1). Pengangguran Peralihan. Pengangguran ini umumnya terjadi karena pencari kerja tidak 
mengetahui bahwa ada lowongan yang sesuai dengan kualifikasi dan keinginan yang dimilikinya. 
Di pihak lain pengusaha juga tidak mengetahui bahwa ada pencari kerja yang memenuhi 
persyaratan bagi lowongan di perusahaannya. Disebut juga sebagai "frictional unemployment". 

2). Pengangguran Musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya fluktuasi kegiatan produksi 
barang dan jasa sebagai akibat dari adanya fluktuasi musim. Fluktuasi musim dapat terjadi 
karena faktor iklim (pada musim hujan - biasanya dilaksanakan kegiatan pengolahan tanah) dan 
faktor kebiasaan masyarakat (membeli lebih banyak pada saat Idul Fitri Hari Natal, dan Tahun 
Barn). Pengangguran ini mudah diduga, karena pola musim bersifat teratur dan mudah untuk 
diramalkan. 

3). Pengangguran Konjungtur. Pengangguran ini terjadi karena penurunan kegiatan ekonomi. 
Resesi mengakibatkan terjadinya pengangguran. Pengangguran disini terjadi karena 
berkurangnya permintaan efektif akan barang dan jasa yang menyebabkan turunnya kegiatan 
produksi dan distribusinya. Akibatnya akan terjadi pengurangan penggunaan tenaga kerja, yang 
selanjutnya akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran. 

4). Pengangguran Teknologis. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan teknologi 
produksi, yang menyangkut proses pekerjaan, jenis-jenis bahan yang digunakan, ataupun 
tingkat produktivitas kerjanya. Seringkali pengangguran teknologis ini tidak dapat dipisahkan 
dengan pengangguran struktural, karena adanya penggunaan teknologi baru dapat 
menyebabkan perubahan dalam struktur pasar suatu perekonomian. 
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5). Pengangguran Struktural. Pengangguran struktural dapat terjadi karena perubahan struktur 
pasar barang, yang disebabkan karena tidak lakunya suatu komoditi tertentu di pasar barang 
akibat munculnya komoditi baru serupa. 

Selain itu pengangguran struktural terjadi pula di negara sedang berkembang. Pengangguran ini 
terjadi karena struktur perekonomian yang belum maju, kurang mampu menciptakan lapangan 
kerja produktif dan remuneratif bagi seluruh angkatan kerja. 

6). Pengangguran Khusus. Pengangguran ini terjadi karena adanya kelompok-kelompok khusus 
dalam masyarakat yang sulit mendapat pekerjaan seperti para penderita cacat tubuh, cacat jiwa, 
dan cacat sosial. 

Kondisi Tenaga Kerja Yang Diharapkan 2024 Masalah pengangguran dapat menentukan kondisi 
sosial ekonomi nasional. Sekalipun pengangguran sebagai suatu masalah ketenagakerjaan, 
namun kenyataan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional mempengaruhi 
meningkatnya angka pengangguran, disamping pertambahan penduduk yang dapat 
mempengaruhi kondisi demografis, serta jumlah tamatan pendidikan yang meningkat justru 
menambah persediaan tenaga kerja terdidik. 

Namun hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi kita yang hanya 5 persen/tahun kurang mampu 
membuka daya tampung tenaga kerja. Kondisi ini diperparah lagi oleh para pelaksana hubungan 
industrial yang kurang peka dalam mengejawantakan amanat konstitusi untuk terus mencarai 
jalan keluar atau paling sedikit meminimalisasi melonjaknya angka pengangguran tersebut. 

Jika dicermati secara baik maka, berbagai aspek turut mempengaruhi peningkatan 
pengangguran ini, baik sumber-sumber penyebab yang ada di sektor hulu maupun muaranya. 
Maka perlu ada suatu strategi yang mampu menekan melonjaknya angka pengangguran. 

Oleh karena itu, maka kondisi/situasi ketenagakarjaan yang diharapkan/diinginkan oleh rakyat 
pada periode mendatang adalah: Dengan jumlah Angkatan Kerja Indonesia bertambah dari 
136,19 juta tahun 2019 menjadi 146 juta tahun 2024 dan jumlah Angkatan Kerja yang bekerja 
bertambah dari 129 juta tahun 2019 menjadi 140 juta tahun 2024. 

Diharapkan pula jumlah penganggur turun dari 6,82 tahun 2019 menjadi 4 juta tahun 2024. 
Tingkat pengangguran juga diharapkan turun dari 5,01 persen tahun 2019 menjadi 4 persen 
tahun 2024. Kondisi Ketenagakerjaan tersebut juga mesti di dukung dengan pencapaian 
pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen. 

Diharapakan penurunan jumlah pengangguran tersebut terjadi terutama pada: Penganggur 
muda usia; berpendidikan rendah, Penganggur yang tinggal di P.Jawa; Berlokasi di daerah 
perkotaan; Pada penganggur wanita; Penganggur terdidik; Setengah pengangguran yang 
mayoritasnya ada di desa. 

Kendati rakyat mengharapkan stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia seperti tersebut di atas, 
namun kenyataannya tidak mudah, bila dilakukan tanpa suatu resep atau target penurunan 
pengangguran dengan berpatokan pada beberapa asumsi dasar dapat terlaksana. 

Asumsi itu: Pertumbuhan kesempatan kerja rata-rata per tahun dapat dinaikan dari 1,9 persen 
pada periode 2015-2019 menjadi 2 persen pada periode 2019-2024 dan pertumbuhan angkatan 
kerja dapat ditekan dari 1,67 persen pada periode 2014-2019 menjadi 1persen pada periode 
2019-2024. 

Kedua, pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun dapat ditingkatkan dari 4,1 persen pada 
periode 2000-2004 menjadi 6,0 persen pada periode 2004-2009; dan yang ketiga, transformasi 
Sektor Informal ke Sektor Formal dapat dipercepat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, 
terutama di sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri dan sektor lainnya. 
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Upaya Pengentasan Pengangguran Kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini tidak hanya 
menghadapi kendala internal seperti masih rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia, juga 
kendala eksternal seperti kesepakatan AFTA, APEC dan WTO yang mengarah pada terjadinya 
migrasi Tenaga Kerja Asing ke Indonesia. 

Keadaan ini perlu diantisipasi dengan adanya pelatihan kerja yang berbasis kompetensi guna 
meningkatkan kualitas, profesionalisme, daya saing dan kompetensi tenaga kerja di segala 
bidang. 

Berbagai upaya untuk mengentaskan masalah ketenagakerjaan adalah menyusun program 
dalam mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang meliputi: Perluasan dan 
Penciptaan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja, Peningkatan Informasi 
Pasar Kerja dan Bursa Kerja, Pengendalian Angkatan Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial 
Walaupun berbagai usaha telah dilakukan namun pada kenyataanya tingkat pengangguran 
semakin meningkat, hal ini maka perlu dilihat khususnya terhadap hal-hal yang dapat 
mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan pasar kerja yang menyangkut masalah supply tenaga 
kerja (penawaran tenaga kerja) dan demand (permintaan tenaga kerja). apakah memang ada 
kesenjangan atau hal-hal lain yang dapat menghabat prosses pertemuan antara pencari kerja 
dan yang membutuhkan Permasalahan pengangguran adalah permasalahan nasional yang 
menyangkut hayat hidup orang banyak, dan merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga 
perlu mendapat perhatian serius. 

Masalah pengangguran bagi Indonesia bersifat sangat kompleks sehingga memerlukan 
pemecahan yang arif secara konseptual. Kerana itu diharapakan dalam proses pemecahannya 
harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen/potensi negara yang meliputi; Pemerintah, 
Dunia Usaha, Asosiasi Dunia Perbankan, serta Masyarakat Umum. 

Konsep penanggulangan ke depan harus dapat mengutamakan penyelesaian terdahulu terhadap 
akar permasalahannya secara menyeluruh dan konsepsional, ketimbang penyelesaian yang 
bersifat gradual. 

Hal ini perlu digaris bawahi sebab seringkali kita mengambil keputusan yang bersifat sementara, 
hanya sekedar meredam gejolak massa. Padahal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang 
arif dan bijak adalah keputusan-keputusan yang bersifat visioner. 

Sehubungan dengan ini, penulis memberikan Pekerjaan Rumah (yang berasal dari perpaduan 
pemikiran rakyat, bagi pemecahan masalah pengangguran yang harus/mutlak dilakukan oleh 
Presiden dalam rangka memecahkan permasalahan pengangguran. 

Perluasan Dan Penciptaan Kesempatan Kerja Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah kurang 
memberikan jaminan lapangan kerja yang luas dan terbuka. Perekonomian yang tidak menentu 
ini, justru dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk membuka lapangan 
kerja di sektor informal. 

Kondisi ini belum mampu menjamin terciptanya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing 
yang tinggi, sebab sektor informal kurang mengandalkan kualifikasi teknik tertentu, sehingga 
tidak mengherankan kalau jumlah setengah penganggur meningkat tajam sampai hampir 
mencapai 38 juta jiwa. 

Pada tahun 2017, pengangguran bertambah 10 ribu orang, dari 7,03 juta menjadi 7,04 juta jiwa. 
Sementara tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 5,33 persen pada Februari 2017 
menjadi 5,59 persen pada Agustus 2017. Tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja juga terus 
menurun sejak 2010. 
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Menurut Indef, pada 2016, tiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya dapat menyerap 110.000 
tenaga kerja. Angka ini jauh jika dibandingkan dengan 2011, di mana tiap 1 persen pertumbuhan 
ekonomi 1 bisa menyerap 225.000 tenaga kerja. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah diperkirakan tak berubah sejak 2017 sampai dengan 2020 
yaitu sebesar 5%. Angka tersebut belum dapat menyerap angkatan kerja baru. Besarnya 
investasi yang masuk dan sejumlah proyek infrastruktur nasional ditengarai tidak banyak 
menyerap lapangan kerja formal secara langsung. Bahkan, investasi yang tercatat lebih besar 
ke sektor padat modal. 

Bappenas telah menyatakan bahwa elastisi serapan tenaga kerja di Indonesia belum banyak 
berubah sejak 2015. Selama 3 tahun terakhir setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya 
menyerap 250 ribu tenaga kerja. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan elastisitas serapan 
tenaga kerja pada 10 tahun lalu yang mencapai 500 ribu tenaga kerja. 

Negara belum mampu mencari jalan keluar karena tidak banyak berubahnya angka serapan 
tenaga kerja sebesar 250 ribu per satu persen pertumbuhan itu disebabkan pasar kerja di 
Indonesia yang masih kaku dengan sejumlah aturan-aturan. Sedangkan anggakatan kerja setiap 
tahun tumbuh 2,9 juta. 

Pada masa yang akan datang harus ada perubahan struktur ekonomi dan keluwesan di pasar 
kerja yang akan membuat angka elastisitas bisa berubah menjadi lebih baik. 

Salah satu strategi dasar untuk menciptakan lapangan dan memperluas kesempatan kerja adalah 
suatu strategi pembangunan yang berorientasi untuk memberi peluang pembukaan lapangan 
kerja yang produktif dan berorintasi pada peningkatan sumber daya manusia. 

Pembangunan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia itulah yang perlu 
dilakukan mengingat bangsa kita berjumlah penduduk terbanyak yang berorientasi pada 
demografik sentris. 

Mencla-mencle Soal Agama Dan Teroris Bom Makassar Terjadi Setelah Mahfud Bicara Terorisme, 
Pigai: Kenapa Tidak Diantisipasi? Bersambung. 

Penulis adalah Staf Khusus Menakertrans, Mantan Peneliti dan Pejabat Struktural 
Kemenakertrans RI 1999-2012. 

EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANATag: NATALIUS PIGAI KETENAGAKERJAAN 
PENGANGGURAN EKONOMI . 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kalau kita melihat situasi 
ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, serta bisa 
memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini yang menurut saya menjadi suatu 
tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat pendidikanya tinggi mempunyai akses 
untuk mendapatkan lapangan kerja 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para 
Direktur dan Kepala Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 
2021. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling 
berkolaborasi dan berkoordinasi 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu 
kita pelajari dan laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita 
hadapi adalah perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas 
menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menilai perkembangan dunia usaha dan dunia 
industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. Sehingga, 
keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. "Kalau kita melihat situasi 
ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, serta bisa 
memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan," 
ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/3/2021). 
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KEMNAKER SUSUN STRATEGI PENEMPATAN TENAGA KERJA, INI FOKUSNYA 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menilai perkembangan dunia usaha dan dunia 
industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. Sehingga, 
keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 

"Kalau kita melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita 
hadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan 
yang dibutuhkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/3/2021). 

Anwar mengatakan salah satu tantangan bidang penempatan saat ini adalah angka penganggur 
terdidik yang terbilang tinggi. Bahkan dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran dengan 
pendidikan tinggi terus bertambah. 

"Ini yang menurut saya menjadi suatu tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat 
pendidikanya tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," imbuhnya saat 
membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Program dan Anggaran Ditjen Binapenta 
dan PKK Tahun 2021 di Jakarta, Selasa, (30/3). 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
Suhartono menambahkan tantangan bidang penempatan tenaga kerja semakin kompleks karena 
adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, pada tahun 2021, pihaknya akan menitikberatkan pada 
tiga kegiatan. 

Pertama, dukungan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, dukungan program 9 Lompatan Kerja 
Menteri Ketenagakerjaan. Ketiga, dukungan periode keketuaan Menteri Ketenagakerjaan di level 
ASEAN. 

"Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para Direktur dan Kepala 
Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2021. Jangan ada 
lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling berkolaborasi dan 
berkoordinasi," jelasnya. 

Suhartono menjelaskan saat ini memang ada perubahan dan penyesuaian dalam penyusunan 
perencanaan dan penganggaran. Namun begitu, ia meminta jajarannya untuk tetap mencermati 
perubahan capaian target dan indikator-indikator kinerja pada Rencana Strategis Kemnaker 
Tahun 2020-2024. 

"Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu kita pelajari dan 
laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita hadapi adalah 
perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi 
yang terjadi di masyarakat, " pungkasnya. 

(ega/ega). 
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Ringkasan 

Hasil seleksi program Kartu Prakerja gelombang 16 sudah mulai diumumkan Rabu (31/3/2021) 
pukul 12.00 WIB. Adapun kuota penerima yang dibuka untuk gelombang 16 ini hanya sebanyak 
300.000 NIK saja. 

 

SUDAH IKUT 16 GELOMBANG PRAKERJA MASIH BELUM LOLOS, APA SEBABNYA? 

Hasil seleksi program Kartu Prakerja gelombang 16 sudah mulai diumumkan Rabu (31/3/2021) 
pukul 12.00 WIB. Adapun kuota penerima yang dibuka untuk gelombang 16 ini hanya sebanyak 
300.000 NIK saja. Hal ini karena gelombang 16 merupakan gelombang terakhir di semester 1 
tahun 2021. 

Pengelola Prakerja mengatakan, sebanyak 2,4 juta orang telah direkrut dari gelombang 12-15. 
Target semester 1 sendiri adalah 2,7 juta orang. Dengan kuota 300.000 orang di gelombang 16, 
maka target rekrutmen Kartu Prakerja yang dicanangkan Pengelola telah terpenuhi. 

Masih banyak yang belum lolos Kendati Pengelola Prakerja sudah mencapai target rekrutmen 
yang dicanangkan untuk semester 1 pada 2021, namun masih banyak orang yang mengaku 
belum berhasil lolos seleksi Prakerja. Mereka mengungkapkan kegagalan mendapatkan program 
tersebut di kolom komentar unggahan akun Instagram resmi Prakerja, prakerja.go.id, Rabu 
(31/3/2021). 

Berikut beberapa komentar dari warganet: "Udah 5X gak lolos2," tulis akun ibgsrhd99 "YG MASIH 
GAGAL MANA SUARA NYAA," tulis akun rahmadarrahmad. 

"Yang gagal dr 1-16 mn suaranya.," tulis akun miladebrita15. 

"tolong di filter dong. yang dah dari tahun lalu ga lolos2 diberikan kesempatan lolos. kasian loh 
mereka berharap banget biar bisa lolos. berikesempatan di beriantrian awal karena udah sampe 
16gel masa iya ga lolos lolos," tulis akun yast19. 
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1. Kesalahan NIK Seleksi penerima Kartu Prakerja mengandalkan basis data kependudukan dari 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, data yang dimasukkan harus benar-
benar sesuai. 

Kesalahan atau salah ketik pada pengisian NIK dapat menyebabkan data tidak bisa terverifikasi 
oleh sistem. 

2. Jumlah pendaftar melebihi kuota Kegagalan mendapatkan Kartu Prakerja juga dapat 
diakibatkan banyaknya jumlah pendaftar dibandingkan peserta yang diterima pada setiap 
gelombang. 

Diketahui, program Kartu Prakerja ditargetkan dapat menjaring 2,7 orang penerima, yang 
kuotanya dibagi menjadi beberapa gelombang seleksi. 

Untuk gelombang 16, kuota yang tersedia adalah sebanyak 300.000 NIK. Sedangkan pada 
gelombang 12-15, kuota masing-masing gelombang adalah sebanyak 600.000 NIK. 

3. Termasuk daftar terlarang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, terdapat 
beberapa golongan yang tidak berhak mendapatkan Kartu Prakerja. 

Mereka yang termasuk golongan terlarang adalah pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, polisi, Kepala Desa beserta perangkatnya, 
dan direksi hingga dewan pengawas BUMN atau BUMD. 

4. Penerima bansos Pendaftar juga dipastikan tidak akan lolos Kartu Prakerja apabila telah 
terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun 
bantuan upah gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Sebab, sejak Indonesia terdampak pandemi corona, pelaksanaan Kartu Prakerja yang semula 
difokuskan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) berubah menjadi semi-
bansos. 

Lebih lanjut, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 
tidak bisa mendaftar Kartu Prakerja. 

Jika penerima nekat mendaftar, maka sistem penyeleksian akan secara otomatis menolak NIK 
milik mereka. 

5. Dua anggota keluarga sudah lolos Berdasarkan situs resmi Prakerja.go.id, dalam 1 (satu) Kartu 
Keluarga hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) NIK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja. 

Jika sudah ada 2 (dua) anggota keluarga yang menjadi penerima Kartu Prakerja, maka pendaftar 
berikutnya akan tertolak. 

Mengutip Kompas.com, 29 September 2020, Head of Communication Manajemen Pelaksana 
Program Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu mengatakan, mereka yang sebelumnya lolos seleksi 
Prakerja tapi tidak segera membeli pelatihan, maka status kepesertaan akan "dicabut" atau "di-
blacklist". 

Sesuai ketentuan, penerima Kartu Prakerja wajib membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 
hari setelah ditetapkan sebagai penerima Prakerja. Bila penerima Kartu Prakerja tidak membeli 
pelatihan pertama dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka kepesertaannya akan 
dicabut. 

Mereka yang kepesertaannya dicabut, dipastikan masuk dalam blacklist atau daftar hitam, dan 
tidak bisa mendaftar Kartu Prakerja lagi. /Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Golongan yang 
Tidak Bisa Daftar kartu Prakerja. 
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Narasumber 

neutral - Inaya Lutfiani (Peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta) Sudah jelas aturan 
mengenai pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang dibuat oleh pemerintah, yaitu terlihat 
dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bagian 
keempat mengenai Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi 

negative - Inaya Lutfiani (Peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta) Namun 
kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang belum terjamin pemenuhan haknya 
untuk mendapatkan pekerjaan karena sebagian besar perusahaan belum melaksanakan 
kewajiban tersebut 

 

Ringkasan 

Peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Inaya Lutfiani mengatakan bahwa 
berdasarkan observasi, penyandang disabilitas, salah satunya tunanetra dalam kehidupan sehari-
hari seperti terasingkan dari pekerjaan. Padahal, aksesibilitas pada konteks ketenagakerjaan 
khususnya hak atas pekerjaan dapat dimaknai sebagai tahap penyandang disabilitas 
memperoleh akses mengenai informasi pekerjaan secara terbuka, luas, dan tanpa adanya 
diskriminasi, katanya. 

 

ATURAN TENTANG TENAGA KERJA DISABILITAS DAN PERAN PERUSAHAAN 

Jakarta Peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Inaya Lutfiani mengatakan bahwa 
berdasarkan observasi, penyandang disabilitas, salah satunya tunanetra dalam kehidupan sehari-
hari seperti terasingkan dari pekerjaan. 

Padahal, aksesibilitas pada konteks ketenagakerjaan khususnya hak atas pekerjaan dapat 
dimaknai sebagai tahap penyandang disabilitas memperoleh akses mengenai informasi 
pekerjaan secara terbuka, luas, dan tanpa adanya diskriminasi, katanya. 
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"Sudah jelas aturan mengenai pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang dibuat oleh 
pemerintah, yaitu terlihat dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas pada bagian keempat mengenai Pekerjaan, Kewirausahaan, dan 
Koperasi," tulis Inaya dalam penelitiannya, dikutip Rabu (31/3/2021). 

Pada pasal 53 yang berbunyi : 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, 
dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang 
disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 

2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen (satu persen) Penyandang 
Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 

Bahkan lebih tegas pula diatur kuota untuk memberi kesamaan kesempatan bagi penyandang 
disabilitas tersebut. Peraturan tentang kuota diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 28 yang berbunyi: "Pengusaha harus 
mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi 
persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 
100 orang pekerja perusahaannya". (Pasal 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 
Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas). 

Hal ini seharusnya sudah menjamin kepastian akan kuota kesamaan kesempatan bagi pekerja 
penyandang disabilitas, kata Inaya. 

"Namun kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang belum terjamin pemenuhan 
haknya untuk mendapatkan pekerjaan karena sebagian besar perusahaan belum melaksanakan 
kewajiban tersebut," katanya. 

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2012 menunjukkan 37,85 persen 
penyandang disabilitas berumur 10 tahun ke atas memiliki pekerjaan dalam satu minggu terakhir 
setelah survei diterbitkan. Sebagian besar bidang pekerjaan yang dilakukan adalah pertanian. 

Penyandang disabilitas di Indonesia pada 2008 sudah mencapai angka 1.536.208 orang, 
sebagaimana yang tertulis pada situs Departemen Sosial. 

Sedang, data jumlah penyandang disabilitas dan jenis pekerjaannya sebagai berikut: -Jasa 18,31 
persen. 

-Perdagangan 15,29 persen. 

-Industri 8,94 persen. 

-Pertanian 51,41 persen. 

-Lainnya 6,06 persen Di sis lain, data departemen sosial tentang jumlah penduduk disabilitas di 
DKI Jakarta pada 2008 menunjukkan: -Kepulauan Seribu 240 orang. 

-Jakarta Selatan 2.961 orang. 

-Jakarta Timur 5.666 orang. 

-Jakarta Pusat 3.653 orang. 

-Jakarta Barat 3.717 orang. 

-Jakarta Utara 5.842 orang. 
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negative - Maryadi (staf gudang Indomarco) Saya juga tidak mengerti. Tiba tiba ketika saya 
datang ke kantor untuk absen, saya ditegur oleh karyawan lain kalau saya tidak perlu absen lagi. 
Kemudian ada yang memberikan surat pemberhentian saya 

negative - Maryadi (staf gudang Indomarco) Kalau uang pesangon saya tidak menerima, kemarin 
mau diberi Rp4,5 juta tapi (dengan syarat) uang akan diberikan setelah saya tanda tangani surat 
PHK. Tapi saat ini saya tidak menandatanganinya karena saya menuntut hak jika memang di-
PHK 

negative - Maryadi (staf gudang Indomarco) Selama ini saya pernah pegang uang tagihan 
perusahaan sampai ratusan juta, kalau saya mau sudah saya bawa kabur. Tidak mungkin saya 
mau menggelapkan 10 karton mie instan. Namun hal ini yang dianggap kesalahan saya sehingga 
diPHK 

positive - Amrul Alamsyah (Ketua Konfederasi Serikat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) 
Jadi jika ditotal hak-hak yang harus dibayar perusahaan kepada Maryadi sebesar Rp225 juta 
rupiah. Namun kenyataannya berbeda sehingga kita berharap ada iktikad baik perusahaan dan 
kita siap memediasi keduanya 

positive - Agus (Office Manager PT Indomarco Adi Prima Palembang) Kita hanya menjalankan 
tugas kami di kantor, terkait kebijakan ada dikantor pusat. Dan surat yang sudah masuk 
sebelumnya sudah kami kirim ke Jakarta dan kita tunggu saja 

 

Ringkasan 

Maryadi (52) karyawan PT Indomarco Adi Prima di Baturaja dipecat sepihak dan hanya diberi 
upah satu bulan gaji. Maryadi mengaku dipecat terakhir menjabat sebagai canvass salesman 
wilayah Belitang OKU Timur. Maryadi sendiri sudah bekerja di perusahaan itu sejak tahun 1996 
atau sudah bekerja 25 tahun. Pada 10 Maret lalu dirinya diminta untuk tidak masuk bekerja lagi 
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dan diberikan surat pemberhentian oleh perusahaan yang memasarkan produk Indofood ini. 
Menurut Maryadi, surat pemutusan hubungan kerja tersebut diberikan oleh staf gudang 
Indomarco yang terletak di jalan Garuda, depan Islamic Center Baturaja, Sumatera Selatan. 

 

NGABDI 25 TAHUN, KARYAWAN PT INDOMARCO ADI PRIMA DIPECAT HANYA 
DIBERI RP4,5 JUTA 

Ngabdi 25 Tahun, Karyawan PT Indomarco Adi Prima Dipecat hanya Diberi Rp4,5 Juta Widori 
Agustino Rabu, 31 Maret 2021 - 16:00 WIB loading. 

Foto/Ilustrasi/SINDOnews BATURAJA - Maryadi (52) karyawan PT Indomarco Adi Prima di 
Baturaja dipecat sepihak dan hanya diberi upah satu bulan gaji. Maryadi mengaku dipecat 
terakhir menjabat sebagai canvass salesman wilayah Belitang OKU Timur. Maryadi sendiri sudah 
bekerja di perusahaan itu sejak tahun 1996 atau sudah bekerja 25 tahun. 

Pada 10 Maret lalu dirinya diminta untuk tidak masuk bekerja lagi dan diberikan surat 
pemberhentian oleh perusahaan yang memasarkan produk Indofood ini. Menurut Maryadi, surat 
pemutusan hubungan kerja tersebut diberikan oleh staf gudang Indomarco yang terletak di jalan 
Garuda, depan Islamic Center Baturaja, Sumatera Selatan. ( "Saya juga tidak mengerti. Tiba tiba 
ketika saya datang ke kantor untuk absen, saya ditegur oleh karyawan lain kalau saya tidak perlu 
absen lagi. Kemudian ada yang memberikan surat pemberhentian saya," kata Maryadi, Rabu 
(31/3/2021). 

Dirinya sempat menanyakan pemberhentiannya itu kepada manajemen, namun salah satu staf 
mengaku hanya menjalankan perintah perusahaan. Sayangnya pemecatan tersebut juga tidak 
disertai dengan uang pesangon sesuai dengan peraturan Disnaker. Maryadi hanya ditawarkan 
uang gaji satu bulan atau sebesar Rp4,5 juta. 

"Kalau uang pesangon saya tidak menerima, kemarin mau diberi Rp4,5 juta tapi (dengan syarat) 
uang akan diberikan setelah saya tanda tangani surat PHK. Tapi saat ini saya tidak 
menandatanganinya karena saya menuntut hak jika memang di-PHK," kata Maryadi. 

Dikatakan Maryadi, selama 25 tahun ia bekerja memang sering mendapat surat peringatan 
namun kesalahan tersebut tidak merugikan perusahaan dan terkesan mengada-ada. Terakhir 
ada selisih hitung 10 karton mie instan. Setelah di telusuri selisih tersebut ditemukan dan sudah 
dibayar oleh pihak toko yang menerima kelebihan order barang. 

"Selama ini saya pernah pegang uang tagihan perusahaan sampai ratusan juta, kalau saya mau 
sudah saya bawa kabur. Tidak mungkin saya mau menggelapkan 10 karton mie instan. Namun 
hal ini yang dianggap kesalahan saya sehingga diPHK," jelas Maryadi. 

Maryadi yang didampingi Ketua Konfederasi Serikat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 
Amrul Alamsyah berharap pihak perusahaan berlaku adil dan memberikan haknya sesuai dengan 
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasalnya, uang pesangon yang diberikan perusahaan tak 
sesuai aturan. Pasal 156 ayat 2 UU menyebutkan jika seorang pekerja yang sudah bekerja di 
atas 24 tahun di-PHK, maka kompensasinya perusahaan harus memberikan 9 bulan upah, 10 
bulan upah penghargaan. 

"Jadi jika ditotal hak-hak yang harus dibayar perusahaan kepada Maryadi sebesar Rp225 juta 
rupiah. Namun kenyataannya berbeda sehingga kita berharap ada iktikad baik perusahaan dan 
kita siap memediasi keduanya," kata Amrul Alamsyah. 

Menurut Amrul yang didampingi oleh Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Herman 
Sawiran, PT Indomarco tidak menerapkan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Mengingat PT 
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Indomarco melakukan pemecatan terhadap karyawan secara sepihak, namun tidak memberikan 
hak-haknya yang sudah mengabdikan diri kepada perusahaan selama ini. ( Sementara itu Agus, 
Office Manager PT Indomarco Adi Prima Palembang saat dihubungi mengatakan sudah 
menerima surat dari Ketua KSPSI OKU terkait pemecatan sepihak kepada Maryadi. Kata Agus 
pihaknya juga sedang menunggu arahan dari pusat terkait PHK sepihak ini. 

"Kita hanya menjalankan tugas kami di kantor, terkait kebijakan ada dikantor pusat. Dan surat 
yang sudah masuk sebelumnya sudah kami kirim ke Jakarta dan kita tunggu saja," kata Agus. 

(uka). 

 

 

 

  



 

70 
 

Judul Tantangan Tenaga Kerja: Angka Pengangguran Terdidik Sangat Tinggi 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Penempatan Tenaga Kerja 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/tantangan-tenaga-kerja-angka-
pengangguran-terdidik-sangat-tinggi.html 

Jurnalis Merdeka 

Tanggal 2021-03-31 17:45:00 

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 - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kalau kita melihat situasi 
ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi, serta bisa 
memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan yang dibutuhkan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini yang menurut saya menjadi suatu 
tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat pendidikanya tinggi mempunyai akses 
untuk mendapatkan lapangan kerja 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja,) Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para 
Direktur dan Kepala Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 
2021. Jangan ada lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling 
berkolaborasi dan berkoordinasi 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu 
kita pelajari dan laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita 
hadapi adalah perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas 
menyesuaikan situasi yang terjadi di masyarakat 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali menyusun strategi penempatan tenaga kerja agar sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini, dunia usaha 
dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem penempatan tenaga kerja. Sekretaris Jenderal 
Kemnaker, Anwar Sanusi menilai, perkembangan dunia usaha dan dunia industri harus diimbangi 
dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. Sehingga, keberadaan industri dapat 
menyerap tenaga kerja secara maksimal. 
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TANTANGAN TENAGA KERJA: ANGKA PENGANGGURAN TERDIDIK SANGAT TINGGI 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali menyusun strategi penempatan tenaga kerja agar sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini, dunia usaha 
dan industri menuntut adanya penyesuaian sistem penempatan tenaga kerja. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi menilai, perkembangan dunia usaha dan dunia 
industri harus diimbangi dengan sistem penempatan tenaga kerja yang tepat. Sehingga, 
keberadaan industri dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal. 

"Kalau kita melihat situasi ketenagakerjaan saat ini adalah sebuah tantangan yang harus kita 
hadapi, serta bisa memberikan solusi yang tepat dari persoalan ini dengan program dan kegiatan 
yang dibutuhkan," kata Sekjen Anwar saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan 
Program dan Anggaran Ditjen Binapenta dan PKK Tahun 2021 di Jakarta, Rabu, (31/3). 

Menurutnya, salah satu tantangan bidang penempatan saat ini adalah angka penganggur terdidik 
yang terbilang tinggi. Bahkan dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran dengan pendidikan 
tinggi terus bertambah. 

"Ini yang menurut saya menjadi suatu tantangan bagaimana kita merespon orang yang tingkat 
pendidikanya tinggi mempunyai akses untuk mendapatkan lapangan kerja," katanya. 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, 
Suhartono menambahkan, tantangan bidang penempatan tenaga kerja semakin kompleks 
karena adanya pandemi Covid-19. Untuk itu, pada tahun 2021, pihaknya akan menitikberatkan 
pada tiga kegiatan. 

Rincian Kegiatan Pertama, dukungan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, dukungan program 9 
Lompatan Kerja Menteri Ketenagakerjaan. Ketiga, dukungan periode keketuaan Menteri 
Ketenagakerjaan di level ASEAN. 

"Dari hal-hal itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama untuk Para Direktur dan Kepala 
Balai, kembali mencermati proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2021. Jangan ada 
lagi kegiatan yang tumpang tindih di antara unit kerja, kita harus mulai saling berkolaborasi dan 
berkoordinasi," jelas Dirjen Suhartono. 

Suhartono mengatakan, saat ini memang ada perubahan dan penyesuaian dalam penyusunan 
perencanaan dan penganggaran. Namun begitu, dia meminta jajarannya untuk tetap 
mencermati perubahan capaian target dan indikator-indikator kinerja pada Rencana Strategis 
Kemnaker Tahun 2020-2024. 

"Kita tidak bisa lagi berpikir business as usual, hal-hal baru yang ada perlu kita pelajari dan 
laksanakan bersama-sama. Tantangan terbesar dalam situasi saat ini yang kita hadapi adalah 
perubahan itu sendiri. Kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan cerdas menyesuaikan situasi 
yang terjadi di masyarakat," pungkas Suhartono. 

Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr] Rincian Kegiatan. 
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neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek) Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa 
membuat regulasi tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan 
dapat diimplementasikan di lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan 
yang komprehensif perlu diapresiasi 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Hingga saat ini Menteri 
Ketenagakerjaan tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan pembuatan Permenaker. 
Di lapangan, pihak BPJS Ketenagakerjaan yang cenderung disalahkan atas belum diterimanya 
beasiswa ini 

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Semoga Permenaker ini 
bisa segera selesai dan anak-anak yang berhak atas beasiswa segera memperolehnya 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa manfaat 
beasiswa bagi anak dari pekerja yang mengalami kecelakaan atau kematian masih disusun. 
Kompleksitas manfaat membuat penyusunan aturan membutuhkan waktu dan dukungan dari 
berbagai pihak. Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau 
BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja menjelaskan bahwa pemberian beasiswa merupakan 
amanat Peraturan Pemerintah (PP) 82/2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). 
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ATURAN BEASISWA ANAK PESERTA JAMSOSTEK BELUM TERBIT, INI PENJELASAN 
BPJS KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan 
bahwa manfaat beasiswa bagi anak dari pekerja yang mengalami kecelakaan atau kematian 
masih disusun. Kompleksitas manfaat membuat penyusunan aturan membutuhkan waktu dan 
dukungan dari berbagai pihak. 

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek 
Irvansyah Utoh Banja menjelaskan bahwa pemberian beasiswa merupakan amanat Peraturan 
Pemerintah (PP) 82/2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
dan Jaminan Kematian (JKm). 

Anak dari pekerja atau peserta BP Jamsostek yang mengalami cacat karena kecelakaan kerja 
atau mengalami kematian berhak menerima manfaat beasiswa hingga perguruan tinggi 
maksimal Rp174 juta. Manfaat itu diberikan untuk dua orang anak, mulai dari tingkat taman 
kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi. 

Penyaluran bantuan beasiswa tersebut akan diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan (Permenaker). Adapun, menurut Utoh, aturan tersebut sedang difinalisasi oleh 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan melibatkan BP Jamsostek serta kementerian 
dan lembaga lain yang terkait. 

"Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi tersebut harus 
mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan di 
lapangan. Sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang komprehensif perlu 
diapresiasi," ujar Utoh dalam keterangan resmi yang diperoleh Bisnis, Rabu (31/3/2021). 

BP Jamsostek berharap dengan adanya beasiswa itu, nilai manfaat bagi peserta dapat 
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Utoh, pihaknya pun terus mendukung 
Kemenaker dalam menyelesaikan aturan teknis tersebut. 

"Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, 
khususnya bagi peserta BP Jamsostek. Sehingga kami berharap, program ini bisa segera 
terlaksana dalam waktu dekat," ujar Utoh. 

Sebelumnya, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan bahwa aturan 
teknis yang belum kunjung terbit membuat manfaat beasiswa belum dapat terealisasi. Padahal, 
dana beasiswa itu sudah tersedia dan siap diberikan. 

"Hingga saat ini Menteri Ketenagakerjaan tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan 
pembuatan Permenaker. Di lapangan, pihak BPJS Ketenagakerjaan yang cenderung disalahkan 
atas belum diterimanya beasiswa ini," ujar Timboel. 

Timboel menilai bahwa Menteri Ketenagakerjaan harus menjelaskan perkembangan proses 
pembuatan Permenaker itu, mengingat sudah lebih dari satu tahun amanat PP 82/2019 belum 
terealisasi. Presiden pun dinilai perlu memberikan perhatian atas kondisi tersebut. 

"Semoga Permenaker ini bisa segera selesai dan anak-anak yang berhak atas beasiswa segera 
memperolehnya," ujar Timboel. 
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Judul Alasan Pencairan BLT Subsidi Gaji Tak Bisa Buru-Buru 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/31/320/2387222/alasan-
pencairan-blt-subsidi-gaji-tak-bisa-buru-buru?page=1 

Jurnalis Fadel Prayoga 

Tanggal 2021-03-31 15:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) "Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita 
cocokkan. Takutnya kalau kita buru-buru, jadi persoalan baru lagi," 

Ringkasan 

JAKARTA - Pencairan dana sisa Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji tahun 2020 masih 
menjadi tanda tanya besar para pekerja. Tak tanggung-tanggung, masih ada dana sekira Rp352 
miliar yang menjadi hak para buruh yang belum menerima BLT tahun lalu. 

 

ALASAN PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI TAK BISA BURU-BURU 

JAKARTA - Pencairan dana sisa Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji tahun 2020 masih 
menjadi tanda tanya besar para pekerja. Tak tanggung-tanggung, masih ada dana sekira Rp352 
miliar yang menjadi hak para buruh yang belum menerima BLT tahun lalu. 

Lalu bagaimana penjelasan dari pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait 
permasalahan tersebut? Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah menjelaskan bahwa kini pihaknya masih melakukan 
pencocokan data dengan beberapa pihak bank terkait untuk mengajukan kembali dana BLT 
tersebut ke Kemenkeu. 

Dia mengaku tak bisa buru-buru dalam mengerjakan itu karena dibutuhkan ketelitian agar tak 
terjadi lagi kesalahan data. "Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita 
cocokkan. Takutnya kalau kita buru-buru, jadi persoalan baru lagi," ujarnya. Selain itu, dirinya 
juga tidak bisa menargetkan ihwal kapan pencairan BLT gaji tersebut akan dilaksanakan. 
"Sementara itu (dulu) ya," kata dia. 

Seperti diketahui, target penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang 
dengan anggaran sebesar Rp29.769.350.400.000. Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran 
itu baru terealisasi sebesar Rp29.416.358.400.000 atau 98,81%. Artinya, dana sisa yang 
dikembalikan ke kas negara sebesar Rp352.992.000.000. 
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Judul Beri Perlindungan Bagi Tenaga Kerja, BPJAMSOSTEK Jalin Sinergi 
Dengan Serikat Pekerja Morowali 
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AD Value Rp 10.000.000 
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Narasumber 

neutral - Arief Budiarto (Deputi Direktur BP jamsostek Kantor Wilayah Sumatra Bagian Selatan) 
Dukungan dan peran serta dari Serikat Buruh sangat kami harapkan untuk mendorong 
kepatuhan pemberi kerja / Perusahaan.  

neutral - Raden Harry Agung Cahya (Kabid Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJamsostek 
Cabang Makassar) Serikat pekerja adalah Ambassador Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 
sehingga kami harapkan agar seluruh anggota Serikat Pekerja telah terdaftar dan terlindungi 
Program BPJAMSOSTEK 

positive - Raden Harry Agung Cahya (Kabid Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJamsostek 
Cabang Makassar) Kami optimis mampu melayani para pekerja dengan baik di masa pandemi 
ini, kami akan meningkatkan inovasi agar manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat 
dirasakan oleh seluruh pekerja. Tahun 2021 ini kami berkomitmen memberikan pelayanan prima 
bagi setiap peserta BPJAMSOSTEK 

 

Ringkasan 

Guna memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para pekerja khususnya 
di Kabupaten Morowali, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Morowali gelar 
kegiatan untuk lebih meningkatkan sinergitas bersama serikat pekerja di Kabupaten Morowali. 
Kegiatan yang dihadiri Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sulawesi Maluku, Arief Budiarto, 
Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan, Alias AM, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK 
Palu, Raden Harry Agung Cahya, dan Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Morowali Bungku, 
Dwi Ari Wibowo, bersama dengan perwakilan dari Serikat Pekerja di Kabupaten Morowali, 
diharapkan dapat semakin membuka wawasan dan pemahaman Serikat Pekerja terkait dengan 
pentingnya perlindungan bagi pekerja. 
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BERI PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA, BPJAMSOSTEK JALIN SINERGI 
DENGAN SERIKAT PEKERJA MOROWALI 

Morowali : Guna memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para pekerja 
khususnya di Kabupaten Morowali, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang 
Morowali gelar kegiatan untuk lebih meningkatkan sinergitas bersama serikat pekerja di 
Kabupaten Morowali. Kegiatan yang dihadiri Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sulawesi 
Maluku, Arief Budiarto, Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan, Alias AM, Kepala Kantor 
Cabang BPJAMSOSTEK Palu, Raden Harry Agung Cahya, dan Kepala Kantor Cabang 
BPJAMSOSTEK Morowali Bungku, Dwi Ari Wibowo, bersama dengan perwakilan dari Serikat 
Pekerja di Kabupaten Morowali, diharapkan dapat semakin membuka wawasan dan pemahaman 
Serikat Pekerja terkait dengan pentingnya perlindungan bagi pekerja. 

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sulawesi Maluku, Arief Budiarto, Rabu (31/03/2021) 
menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjalin sinergitas dan harmonisasi 
BPJAMSOSTEK bersama Serikat Pekerja sehingga dapat meningkatkan peran serta Serikat 
Pekerja dalam mendorong para pemberi kerja / perusahaan untuk memberikan hak perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh bagi pekerja. 

"Dukungan dan peran serta dari Serikat Buruh sangat kami harapkan untuk mendorong 
kepatuhan pemberi kerja / Perusahaan. Saat ini masih ada perusahaan yang belum 
mendaftarkan karyawannya sebagai peserta, masih adanya perusahaan yang tidak melaporkan 
dengan benar jumlah karyawannya yang didaftarkan sebagai peserta (Perusahaan Daftar 
Sebagian Tenaga Kerja / PDS TK), adanya perusahaan yang tidak melaporkan besaran upah 
yang diberikan secara benar (Perusahaan Daftar Sebagian Upah / PDS UPAH) adanya 
perusahaan yang tidak mengikutkan karyawannya di seluruh program jaminan sosial 
ketenagakerjaan (Perusahaan Daftar Sebagian Program / PDS Program) dan Perusahaan yang 
belum mendaftar ke BPJAMSOSTEK dan atau belum mengikutsertakan karyawan ke program 
jaminan sosial ketenagakerjaan (Perusahaan Wajib Belum Daftar / PWBD)" Jelas Arief Budiarto. 

Sementara itu Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Palu, Raden Harry Agung Cahya berharap 
dengan adanya sinergiritas dengan Pihak Serikat Pekerja yg berada di Kabupaten Morowali dapat 
diikuti dengan jumlah anggota Serikat Pekerja yg telah terdaftar dan mengikuti Program dari 
BPJAMSOSTEK. 

"Serikat pekerja adalah Ambassador Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga kami harapkan 
agar seluruh anggota Serikat Pekerja telah terdaftar dan terlindungi Program BPJAMSOSTEK" 
Terang Harry, Rabu (31/03/2021). 

Lebih lanjut dijelaskan sepanjang tahun 2021, pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan 
Kantor Cabang Pratama BPJAMSOSTEK Morowali Bungku mencapai Rp8,2 miliar. Dengan 
perincian klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp7,2 Miliar untuk 823 kasus, Jaminan 
Kematian (JKM) sebanyak 10 kasus dengan nominal sebesar Rp.420 Juta, Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) sebanyak 76 kasus dengan nominal sebesar Rp549 Juta, dan Jaminan Pensiun (JP) 
sebanyak 6 kasus dengan nominal sebesar Rp32 Juta. Untuk Tenaga kerja Aktif Penerima Upah 
saat ini adalah sebanyak 60.980 Tenaga Kerja. 

"Kami optimis mampu melayani para pekerja dengan baik di masa pandemi ini, kami akan 
meningkatkan inovasi agar manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan oleh seluruh 
pekerja. Tahun 2021 ini kami berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi setiap peserta 
BPJAMSOSTEK" pungkas Harry. Dalam kegiatan ini hadir para perwakilan Serikat Pekerja yakni 
: 1. Serikat Pekerja Nasional (SPN) 2. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 3. Serikat 
Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 4. Federasi Pertambangan dan Energi (FPE) 5. Federasi Serikat 
Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) 6. Serikat Pekerja Sulawesi Mining Investment (SPSMI) 7. 
Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM). 
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Judul Jika THR Dicicil, Pakar Hukum Unair Minta Perusahaan Transparan 
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Narasumber 

negative - Hadi Shubhan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( Unair )) Dikatakan 
melanggar aturan iya. Tetapi merujuk pandemi Covid-19, saya lihat SE Kemenaker bisa dipahami 
melihat kondisi krisis yang terpenting bukan buruh dapat THR atau tidak, tapi buruh masih bisa 
kerja atau tidak 

positive - Hadi Shubhan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( Unair )) Sementara bagi 
pemerintah, aturan itu sebagai penyeimbang supaya sektor perusahaan tetap berjalan 

positive - Hadi Shubhan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( Unair )) Dari sini fungsi 
pengawas ketenagakerjaan yang ada di Disnaker setempat harus diperkuat. Setiap perusahaan 
harus transparan dengan kondisi keuangan. Jangan sampai perusahaan memanfaatkan momen 
itu 

negative - Hadi Shubhan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( Unair )) Jangan hanya 
menuntut buruh untuk memahami situasi, tetapi pihak perusahaan sendiri tidak transparan dan 
acuh pada nasib buruh 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) bagi 
perusahaan agar bisa mencicil pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) seperti tahun 
sebelumnya. Adanya rencana itu direspon oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( 
Unair ) Hadi Shubhan. Secara teknis dan norma, kata Hadi, SE itu telah melanggar peraturan. 

 

JIKA THR DICICIL, PAKAR HUKUM UNAIR MINTA PERUSAHAAN TRANSPARAN 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) bagi 
perusahaan agar bisa mencicil pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) seperti tahun 
sebelumnya. 
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Adanya rencana itu direspon oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ( Unair ) Hadi 
Shubhan. 

Secara teknis dan norma, kata Hadi, SE itu telah melanggar peraturan. 

Karena dalam Permenaker Nomor 6 tahun 2016 telah menyatakan, bahwa perusahaan swasta 
harus memberikan hak THR buruh paling lambat H-7 lebaran. 

Selain itu, Hadi menyebutkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 yang 
akan memberikan denda 5 persen kepada perusahaan apabila terjadi keterlambatan dalam 
pemberian THR. 

"Dikatakan melanggar aturan iya. Tetapi merujuk pandemi Covid-19, saya lihat SE Kemenaker 
bisa dipahami melihat kondisi krisis yang terpenting bukan buruh dapat THR atau tidak, tapi 
buruh masih bisa kerja atau tidak," kata dia melansir laman Unair, Rabu (31/3/2021). 

Dia menuturkan tidak ada pihak yang diuntungkan dalam SE itu. 

Bagi perusahaan sendiri, sebut Hadi, SE itu menjadi diskresi bagi kondisi keuangan perusahaan. 

"Sementara bagi pemerintah, aturan itu sebagai penyeimbang supaya sektor perusahaan tetap 
berjalan," ujar pria yang menjabat sebagai Direktur Kemahasiswaan Unair. 

Meski dia menilai pencicilan THR saat pandemi bisa dipahami, tapi tidak boleh dilakukan oleh 
semua perusahaan. 

Menurut dia, perusahaan yang masih mampu dan memiliki margin dalam laporan keuangannya. 

Maka perusahaan harus tetap memberikan hak THR buruh sesuai aturan waktu. 

Namun, apabila kondisi perusahaan mengalami krisis atau kerugian selama pandemi Covid-19, 
maka pemberian THR dengan sistem cicil bisa diperbolehkan. 

"Dari sini fungsi pengawas ketenagakerjaan yang ada di Disnaker setempat harus diperkuat. 
Setiap perusahaan harus transparan dengan kondisi keuangan. Jangan sampai perusahaan 
memanfaatkan momen itu," tegas dia. 

Dia berharap agar buruh dapat memahami SE itu dengan melihat situasi pandemi saat ini yang 
merugikan berbagai sektor industri. 

Ditambah lagi, lanjut Hadi, adanya larangan pemerintah untuk melakukan mudik juga 
menjadikan urgensi THR tidak begitu mendesak bagi buruh. 

Meski demikian, dia mengimbau perusahaan juga bisa memahami kondisi buruh dengan tetap 
memberikan THR sebagaimana jumlahnya dan dalam bentuk uang. 

"Jangan hanya menuntut buruh untuk memahami situasi, tetapi pihak perusahaan sendiri tidak 
transparan dan acuh pada nasib buruh," ucapnya. 

Dia menambahkan, agar negara tetap melakukan pengawasan terhadap kondisi setiap 
perusahaan agar penerapan SE itu dapat berjalan efektif. 
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Narasumber 

negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Ada tiga porsi yang akan 
kami lakukan untuk memperbaiki posisi JHT. Pertama dari sisi aset melakukan perubahan dari 
saham, reksa dana, ke obligasi atau investasi langsung sehingga secara perlahan kita akan 
rekomposisi aset yang ada untuk meminimalisasi risiko pasar seperti saat ini 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kami ingin mengetahui 
bagaimana strategi emiten ke depan agar kita tahu bagaimana prospek dari saham yang kita 
pegang tersebut dan kita bisa ambil decision 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Dengan tetap 
memperhatikan suku bunga yang dijamin Undang-Undang 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJamsostek)) Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa 
membuat regulasi tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan 
dapat diimplementasikan di lapangan, sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan 
yang komprehensif perlu diapresiasi 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJamsostek)) Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat 
lebih kepada masyarakat, khususnya bagi peserta BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan). 
Sehingga kami berharap, program ini bisa segera terlaksana dalam waktu dekat 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJamsostek)) Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp 1,5 juta per 
tahun saat TK dan SD, hingga Rp 12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi 
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Ringkasan 

Mengalami defisit dana Jaminan hari tua (JHT), BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek 
memiliki strategi khusus, salah satunya mengubah alokasi investasi dari sisi saham dan reksa 
dana. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyebut, 
dana JHT yang terdapat pada Asset Matching Liabilities (ALMA) sering kali mengalami defisit. 

 

TINGKATKAN JHT, BP JAMSOSTEK BAKAL KURANGI INVESTASI SAHAM DAN REKSA 
DANA 

Jakarta - Mengalami defisit dana Jaminan hari tua (JHT), BPJS Ketenagakerjaan atau 
BPJamsostek memiliki strategi khusus, salah satunya mengubah alokasi investasi dari sisi saham 
dan reksa dana. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyebut, dana 
JHT yang terdapat pada Asset Matching Liabilities (ALMA) sering kali mengalami defisit. 

Dalam pemaparannya, Ia menegaskan lebih dari 23 persen dana JHT terdapat pada saham dan 
reksa dana. Karena itu pemangkasan di sisi ini masuk dalam tiga strategi khusus yang telah 
disiapkan. 

"Ada tiga porsi yang akan kami lakukan untuk memperbaiki posisi JHT. Pertama dari sisi aset 
melakukan perubahan dari saham, reksa dana, ke obligasi atau investasi langsung sehingga 
secara perlahan kita akan rekomposisi aset yang ada untuk meminimalisasi risiko pasar seperti 
saat ini," ujar dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, 
seperti dikutip dari layanan video channel DPR, Rabu (31/3/2021). 

Karena bobot saham dan reksadana di portofolio JHT semakin mengecil, Anggoro menyebut 
dampak fluktuasi saham juga akan berkurang. 

Selanjutnya, BP Jamsostek akan koordinasi dengan emiten yang sahamnya masuk dalam 
portofolio perusahaan. Hal ini tak terlepas dari kontribusi mereka terhadap risiko unrealized loss 
yang terjadi saat ini. 

"Kami ingin mengetahui bagaimana strategi emiten ke depan agar kita tahu bagaimana prospek 
dari saham yang kita pegang tersebut dan kita bisa ambil decision," ujar dia. 

Lalu untuk sisi liabilitas, Anggoro juga akan memperhatikan metode hasil pengembangan 
terhadap kondisi keuangan BP Jamsostek . "Dengan tetap memperhatikan suku bunga yang 
dijamin Undang-Undang," ujarnya. 

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyelesaikan aturan teknis 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) berupa bantuan beasiswa anak. 

Adapun, regulasi terkait penyaluran bantuan beasiswa anak peserta BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek) ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 82 tahun 2019. 

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 
Irvansyah Utoh Banja mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan mendukung proses penyusunan 
regulasi ini. 

"Kompleksitas dari kriteria penerima manfaat beasiswa membuat regulasi tersebut harus 
mempertimbangkan berbagai aspek, agar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan di 
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lapangan, sehingga upaya Kemnaker merumuskan regulasi turunan yang komprehensif perlu 
diapresiasi," jelas Utoh dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021). 

Adapun, manfaat beasiswa tersebut berupa bantuan uang tunai maksimal Rp 174 juta untuk dua 
orang anak, yang diberikan setiap tahunnya sesuai tingkat pendidikan. 

Dirinya berharap, dengan adanya beasiswa ini, nilai manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 
atau BPJamsostek dapat memberikan angin segar dalam peningkatan kesejahteraan bagi 
masyarakat. 

"Program ini dilahirkan dengan semangat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, 
khususnya bagi peserta BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan). Sehingga kami berharap, 
program ini bisa segera terlaksana dalam waktu dekat," terangnya. 

Secara rinci, dalam PP Nomor 82 tahun 2019, beasiswa diberikan bagi anak dari peserta BPJS 
Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari 
tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi. Uang tunai maksimal Rp 174 juta 
untuk dua orang anak. 

"Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp 1,5 juta per tahun saat TK dan SD, hingga Rp 
12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi," pungkasnya. 
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Judul Penyerahan Pengelolaan BLK tanpa Persetujuan DPRD 

Nama Media Riau Post 

Newstrend BLK di Riau 

Halaman/URL Pg16&15 

Jurnalis NDA 

Tanggal 2021-03-31 12:35:00 

Ukuran 135x143mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 54.000.000 

News Value Rp 270.000.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Eddy A Mohd Yatim (Ketua Komisi V DPRD Riau) Sambil lalu pernah Kadisnaker 
menyampaikan bahwa BLK Riau akan diserahkan kepada pusat 

negative - Eddy A Mohd Yatim (Ketua Komisi V DPRD Riau) Itu yang mesti dibicarakan, 
seharusnya. Malah kemarin nasib honor instruktur BLK sempat terkendala, untung Komisi V 
mendesak dimasukkan karena menyangkut nasib dan kehidupan orang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita ingin BLK ini bertaraf in-ternasioal. 
Sehingga tenaga kerja yang kita didik bisa bersaing dengan negara lain 

 

Ringkasan 

PEKANBARU (RP) - Gubernur Riau Drs H Syamsuar secara resmi menyerahkan pengelolaan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Pekanbaru dan Dumai ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah 
di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu (3/3). Dengan begitu, pengelolaan BLK resmi berada di 
Kemnaker. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim mengatakan 
pihaknya memang belum pernah membicarakan terkait penyerahan BLK ke pemerintah pusat 
secara resmi. Pembicaraan baru sampai ke tahap komunikasi biasa oleh Kepala Dinas 
Ketenagakerjaan (Kadisnaker). 

 

PENYERAHAN PENGELOLAAN BLK TANPA PERSETUJUAN DPRD 

PEKANBARU (RP) - Gubernur Riau Drs H Syamsuar secara resmi menyerahkan pengelolaan Balai 
Latihan Kerja (BLK) Pekanbaru dan Dumai ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah 
di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu (3/3). Dengan begitu, pengelolaan BLK resmi berada di 
Kemnaker. 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim mengatakan pihaknya 
memang belum pernah membicarakan terkait penyerahan BLK ke pemerintah pusat secara 
resmi. Pembicaraan baru sampai ke tahap komunikasi biasa oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan 
(Kadisnaker). 
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"Sambil lalu pernah Kadisnaker menyampaikan bahwa BLK Riau akan diserahkan kepada pusat," 
ujar Eddy A Mohd Yatim kepada Riau Pos, Selasa (30/3). 

Dikatakan dia, seharusnya Pemprov Riau melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan DPRD 
sebelum menyerahkan pengelolaan BLK berikut asetnya. Karena ada banyak hal yang 
bersangkutan dengan masyarakat Riau tentang pengelolaan BLK tersebut. Termasuk juga 
dengan sumber daya manusia (SDM) seperti honor dan instruktur BLK. 

"Itu yang mesti dibicarakan, seharusnya. Malah kemarin nasib honor instruktur BLK sempat 
terkendala, untung Komisi V mendesak dimasukkan karena menyangkut nasib dan kehidupan 
orang," pungkasnya. 

Sekretaris DPD Demokrat Riau ini menambahkan, secara prinsip Komisi V DPRD setuju dengan 
pengalihan kelola BLK. Asal duduk masalahnya jelas dan benar-benar menguntungkan daerah. 
Misalnya dari sudut tenaga. Dimana instruktur dan yang dilatih merupakan masyarakat asli Riau. 
Termasuk pegawainya. 

Jangan nanti, pengelolaan BLK diserahkan ke kementerian semua pegawai dan tenaga 
penunjang lainnya berasal dari pusat. Sedangkan SDM yang ada di daerah justru sama sekali 
tidak mendapat tempat. 

"Pembahasan khusus soal penyerahan ini di komisi tidak ada. Setahu saya secara resmi dengan 
dewan juga belum pernah dilakukan. Lazimnya, jika ada hibah atau penghapusan aset oleh 
Pemprov Riau, mestinya melalui kesepakatan bersama dengan dewan sebagai unsur 
pemerintahan daerah," tuntasnya. 

Untuk diketahui, ada dua BLK yang diserahkan gubernur ke kementerian. Yakni BLK milik 
Pemprov Riau yang berada di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Gubri menyebut nantinya BLK 
akan dikelola secara profesional baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun finansial. 

"Kita ingin BLK ini bertaraf internasioal. Sehingga tenaga kerja yang kita didik bisa bersaing 
dengan negara lain," sebut Menaker Ida saat penyerahan BLK oleh gubernur, beberapa waktu 
lalu. 

Menaker mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang mengambil langkah tepat dan cepat dengan 
menyerahkan pengelolaan BLK ini kepada Kemnaker. Menaker Ida optimis sinergi yang baik 
antara Kemnaker dengan Pemprov Riau akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi 
masyarakat. Terutama bagi anak-anak bangsa yang ingin mendapatkan pekerjaan. 

Sementara Gubernur Syamsuar menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Kemenaker 
mengelola BLK Pekanbaru dan Dumai. Gubernur bahkan mengaku sudah menyiapkan lahan 
untuk BLK Pertanian, sehingga nanti para petani bakal mendapat pendidikan tidak sekedar 
bagaimana bertani yang baik, tapi juga bagaimana dengan bertani taraf ekonomi dapat lebih 
meningkat, (nda) 
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Judul Kemnaker Bidik Biak Numfor Papua untuk Didirikan Balai Latihan Kerja 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend BLK di Biak Numfor 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/regional/2021/03/31/kemnaker-bidikbiak-
numfor-papua-untuk-didirikanbalai-latihan-kerja 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-03-31 12:22:00 

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 - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Pada prinsipnya, saya menyambut positif 
pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini karena posisinya untuk identifikasi 
kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga 
perlu melihat desain anggaran ke depannya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat Papua Barat dan Papua harus 
menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus 
berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran 

positive - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Jadi selama ini kita menggunakan satu gedung 
secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-
prasarana dan instruktur pelatihan 

neutral - Herry Ario Naap (Bupati Biak Numfor) Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat 
membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan 
program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak 
Numfor 

 

Ringkasan 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan bidik Numfor Papua untuk didirikan Balai Latihan Kerja 
(BLK) Usulan itu disambut baik oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, BLK Unit Pelaksana 
Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua . 
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KEMNAKER BIDIK BIAK NUMFOR PAPUA UNTUK DIDIRIKAN BALAI LATIHAN KERJA 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan bidik Numfor Papua untuk didirikan Balai Latihan Kerja 
(BLK) Usulan itu disambut baik oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, BLK Unit Pelaksana 
Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua . 

"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK 
UPTP di Biak," kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, 
di Kantor Kemnaker di Jakarta, Selasa (30/3/2021). 

Menaker Ida meminta bupati agar menyiapkan terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang 
dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen, 
ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung. 

Menaker Ida juga menyatakan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program 
pelatihan menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, 
pertanian, dan peternakan. 

"Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2021, 
anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucapnya. 

Selain itu, Menaker Ida mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan membangun 25 BLK 
Komunitas di Papua dan Papua Barat di tahun 2021. 

Pembangunan dimaksudkan untuk mengembangkan SDM masyarakat Papua Barat dan Papua . 

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan 
kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan 
pengurangan pengangguran," ucapnya. 

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan pendirian BLK 
UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Herry mengatakan, hingga kini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum 
ada BLK. 

Menurutnya, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki 
keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga beberapa pelatihan yang diadakan seperti 
pelatihan listrik, mesin, dan otomotif harus bergantian. 

"Jadi selama ini kita menggunakan satu gedung secara bergantian, sehingga ke depannya 
dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana-prasarana dan instruktur pelatihan," kata Herry. 

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemnaker 
agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk 
ke pasar kerja. 

Untuk lahan pendirian BLK sendiri, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120 hektar. 

"Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten 
Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, 
Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak Numfor," terangnya. 
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Judul Tekan Angka Pengangguran, Disnaker Siapkan Sejumlah Program 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Langkah Menurunkan Pengangguran 

Halaman/URL https://kumparan.com/humas-kota-bandung/tekan-angka-
pengangguran-disnaker-siapkan-sejumlah-program-1vSddznsJtk 

Jurnalis Humas Kota Bandung 

Tanggal 2021-03-31 11:55:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Arief Syaifudin (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung) Kita coba 
menyelesaikan (pengangguran) dengan pelatihan, dan memberikan program pemagangan di 
hotel atau ritel 

neutral - Arief Syaifudin (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung) Sebetulnya 
informasi lowongan kerja terus menerus ada, ternyata banyak perusahaan yang membutuhkan 
tenaga kerja. kita terus menginformasikan lowongan kerja melalui aplikasi BIMA dan media sosial 
(twitter dan instagram) Diskominfo 

positive - Arief Syaifudin (Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung) Rencananya 
pada Juni dan Oktober akan ada job fair. Dalam bursa kerja nanti kita akan mengundang 
perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan kita akan sampaikan jumlah total lowongan 
yang tersedia. Kami juga akan coba sambungkan dengan perusahaan Jepang 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berupaya menekan 
angka pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi, dan program 
pemagangan. Di samping itu, Disnaker menyediakan pelatihan berbasis 
masyarakat/wirausaha/vokasi seperti pelatihan menjahit, tata rias, dan lain-lain, untuk 
mengantisipasi ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. 

 

TEKAN ANGKA PENGANGGURAN, DISNAKER SIAPKAN SEJUMLAH PROGRAM 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berupaya menekan 
angka pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi, dan program 
pemagangan. 
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Di samping itu, Disnaker menyediakan pelatihan berbasis masyarakat/wirausaha/vokasi seperti 
pelatihan menjahit, tata rias, dan lain-lain, untuk mengantisipasi ekonomi masyarakat terdampak 
pandemi Covid-19. 

Berbagai upaya tersebut dilakukan dengan harapan masyarakat yang tidak bisa kembali bekerja 
formal, mereka bisa membuka wirausaha sendiri. 

"Kita coba menyelesaikan (pengangguran) dengan pelatihan, dan memberikan program 
pemagangan di hotel atau ritel," terang Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifudin pada 
Bandung Menjawab di Taman Dewi Sartika Kota Bandung, Selasa 30 Maret 2021. 

Arief mengatakan, Disnaker terus berkoordinasi dengan perusahaan untuk mendata lowongan 
pekerjaan terbaru. Sehingga nantinya masyarakat pencari kerja bisa melihat informasi terbaru 
terkait lowongan kerja, seperti melalui aplikasi BIMA. 

BIMA merupakan aplikasi ketenagakerjaan yang meliputi layanan secara online untuk informasi 
pasar kerja, bursa kerja, informasi pelatihan kerja, dan pelaporan permasalahan 
ketenagakerjaan. 

Aplikasi tersebut bisa diunduh melalui laman resmi disnaker.bandung.go.id dan bagi pengguna 
android bisa mengunduhnya di Playstore. 

"Sebetulnya informasi lowongan kerja terus menerus ada, ternyata banyak perusahaan yang 
membutuhkan tenaga kerja. kita terus menginformasikan lowongan kerja melalui aplikasi BIMA 
dan media sosial (twitter dan instagram) Diskominfo," terangnya. 

Arief mengungkapkan, pada tahun 2020 jumlah pengangguran di Kota Bandung mengalami 
peningkatan sebanyak 3,03 persen atau 147.081 orang. Hal itu terjadi akibat bonus demografi 
yang mencapai 77 persen. Namun tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan. 

Oleh karena itu, pada tahun 2021 Disnaker juga akan melaksanakan job fair secara daring. Sebab 
berkaca pada job fair sebelumnya, Disnaker mampu menyediakan 12 ribu lowongan kerja. 

"Rencananya pada Juni dan Oktober akan ada job fair. Dalam bursa kerja nanti kita akan 
mengundang perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan kita akan sampaikan jumlah 
total lowongan yang tersedia. Kami juga akan coba sambungkan dengan perusahaan Jepang," 
terangnya. (tan)**. 
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Judul BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kepesertaan 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis NOV 

Tanggal 2021-03-31 09:36:00 

Ukuran 84x68mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 2.688.000 

News Value Rp 8.064.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Budi Pramono (Brigjen TNI) Untuk pegawai non ASN atau honorer sudah hampir 
semua terdaftar yakni sekitar 900 orang. Beberapa waktu lalu Kepala Dinas BKKBN mendaftarkan 
lagi sekitar 300 orang kader KB ke BPJS Ketenagakerjaan 

neutral - H Amir Hamzah (Wakil Wali Kota Binjai) Kami senang, bangga atas kehadiran BPJS 
Ketenagakerjaan. Sama-sama kita berbagi ilmu dan pengalaman, kerja sama dan bersinergi 
untuk meningkatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami siap mendukung semua program-
program pemerintah yang menyangkut masalah ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Plt Walikota Binjai. H Amir Hamzah, didampingi Asisten III Setdako Binjai, Meidy Yusri dan 
Kadisnaker Perindag, Hedi Novria menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat 
Walikota Binjai, Selasa (30/3). Plt Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, Budi 
Pramono mengatakan kedatangannya untuk melaporkan perkembangan BPJS Ketenagakerjaan 
di Kota Binjai. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN TINGKATKAN KEPESERTAAN 

Plt Walikota Binjai. H Amir Hamzah, didampingi Asisten III Setdako Binjai, Meidy Yusri dan 
Kadisnaker Perindag, Hedi Novria menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat 
Walikota Binjai, Selasa (30/3). 

Plt Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, Budi Pramono mengatakan 
kedatangannya untuk melaporkan perkembangan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Binjai. 

Dirinya menjelaskan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Binjai sebanyak 14.000 orang 
yang terdaftar menjadi peserta aktif. "Untuk pegawai non ASN atau honorer sudah hampir semua 
terdaftar yakni sekitar 900 orang. Beberapa waktu lalu Kepala Dinas BKKBN mendaftarkan lagi 
sekitar 300 orang kader KB ke BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Budi Pramono. 
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Menanggapi hal tersebut Plt Walikota Binjai, H Amir Hamzah mengucapkan terima kasih dan 
apresiasi setinggi-tingginya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah datang bertatap muka dan 
berdiskusi mengenai masalah ketanagakerjaan di Kota Binjai. 

"Kami senang, bangga atas kehadiran BPJS Ketenagakerjaan. Sama-sama kita berbagi ilmu dan 
pengalaman, kerja sama dan bersinergi untuk meningkatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
Kami siap mendukung semua program-program pemerintah yang menyangkut masalah 
ketenagakerjaan," tegas Amir Hamzah, (nov) 
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Judul Magnet Baru Kota Solo, Gibran Ramai Dikunjung Menteri dan Petinggi 
Parpol 

Nama Media kompas.tv 

Newstrend Pertemuan Wali Kota Solo 

Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/159964/magnet-baru-kota-solo-gibran-
ramai-dikunjung-menteri-dan-petinggi-parpol 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-03-31 09:31:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kota Solo, Jawa Tengah, punya magnet baru yaitu sang wali kota: Gibrang Rakabuming Raka. 
Belum lama menjabat, para menteri berdatangan mengunjunginya. Tercatat Menteri 
Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang pertama bertandang. Kala itu, Budi 
mengunjungi Stasiun Tirtonadi yang hendak dibangun menjadi area kegiatan publik di lantai dua. 
Selesai seremoni pembangunan masjid, kemudian datang Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah 
yang melakukan kunjungan kerja menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Solo. 

 

MAGNET BARU KOTA SOLO, GIBRAN RAMAI DIKUNJUNG MENTERI DAN PETINGGI 
PARPOL 

JAKARTA, - Kota Solo, Jawa Tengah, punya magnet baru yaitu sang wali kota: Gibrang 
Rakabuming Raka. Belum lama menjabat, para menteri berdatangan mengunjunginya. Tercatat 
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang pertama bertandang. Kala itu, Budi 
mengunjungi Stasiun Tirtonadi yang hendak dibangun menjadi area kegiatan publik di lantai dua. 

Setelah Budi, Gibran kemudian ditemui oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri 
BUMN, Erick Thohir. Kedua menteri tersebut menghadiri seremoni peletakan batu pertama 
replika Masjid Sheikh Zayed di Gilingan. 

Selesai seremoni pembangunan masjid, kemudian datang Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah 
yang melakukan kunjungan kerja menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Solo. 

Kedatangannya para pejabat pusat makin seru saat pembukaan Piala Menpora di Stadion 
Manahan, yang dibuka langsung oleh Menpora Zainuddin Amali, Minggu (21/3/2021). Zainuddin 
yang juga politukus Partai Golkar datang bersama Ketua Umum PSSI Mochammad Iriawan. 

Kedatangan lima menteri itu hanya berselang satu bulan setelah Gibran dilantik jadi wali kota. 

Namun, yang juga tak kalah ramai adalah kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Muhaimin Iskandar. 
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Judul Deretan Tokoh Nasional yang Sowan kepada Wali Kota Gibran, dari 
Menteri hingga Petinggi Partai 

Nama Media era.id 

Newstrend Pertemuan Wali Kota Solo 

Halaman/URL https://era.id/daerah/56414/deretan-tokoh-nasional-yang-sowan-
kepada-wali-kota-gibran-dari-menteri-hingga-petinggi-partai 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) Ya nggak apa-apa. Hotelnya kan jadi ramai 

neutral - Ahyani (Sekretaris Daerah Kota Solo) Ya bagus lah, kita bisa menyampaikan program-
program skala nasional yang dikerjakan di Solo. Dengan begitu pembangunan jadi lancar 

neutral - Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) Tapi kalau ada agenda lain atau saya diminta 
mewakili agenda lainnya oleh beliau, ya saya tidak mendampingi 

 

Ringkasan 

Sejak Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wali Kota Solo akhir Februari lalu, banyak tokoh-
tokoh nasional yang berdatangan untuk sowan ke Solo. Selanjutnya pada 10 Maret 2021, Menteri 
Tenaga Kerja Ida Fauziyah berkunjung ke Balai Latihan Kerja (BLK) Surakarta. 

 

DERETAN TOKOH NASIONAL YANG SOWAN KEPADA WALI KOTA GIBRAN, DARI 
MENTERI HINGGA PETINGGI PARTAI 

ERA.id - Sejak Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wali Kota Solo akhir Februari lalu, 
banyak tokoh-tokoh nasional yang berdatangan untuk sowan ke Solo. 

Mulai dari menteri hingga petinggi partai politik tak ketinggalan menemui putra sulung Presiden 
Joko Widodo itu. Berikut daftar tokoh nasional yang sowan menemui Wali Kota Gibran. 

Kedatangan tokoh nasional pertama kali yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yakni 
pada 28 Februari 2021, atau dua hari setelah pelantikan. 

Budi Karya meninjau lokasi palang perlintasan kereta Joglo dan Terminal Tirtonadi Solo. Dua hari 
kemudian Budi Karya mendampingi Presiden Joko Widodo di Yogyakarta, kemudian mampir lagi 
ke Solo. 
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Pada 6 Maret 2021 Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas datang 
ke Solo bersama dengan perwakilan dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Mereka menghadiri 
peletakan batu pertama Masjid Raya Syech Zayed hadiah dari pangeran UEA untuk Presiden 
Joko Widodo. 

Selanjutnya pada 10 Maret 2021, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah berkunjung ke Balai Latihan 
Kerja (BLK) Surakarta. 

Lalu pada 25 Maret 2021 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi di Pendhapi 
Gedhe Balai Kota Solo. 

Dua hari kemudian, yakni pada Sabtu 27 Maret 2021 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Basuki Hadi Muljono berkunjung ke Taman Balekambang, Ngarsopuro hingga Pasar Legi. 

Tak hanya jajaran menteri dan Kapolri, para petinggi partai juga datang ke Solo. Petinggi partai 
yang datang pertama yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar 
yang bersilaturahmi ke Solo pada 24 Maret 2021. 

Disusul Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang datang 27 Maret 2021. Sehari 
setelahnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga datang ke Solo. Ketiga politikus ini 
semuanya diterima di Rumah Dinas Loji Gandrung. 

Menanggapi hal ini, Gibran tak mempersoalkan kedatangan para tokoh dari pusat tersebut. Ia 
menilai justru berdampak baik di kota Solo karena banyak orang yang datang membuat hotel 
menjadi ramai. 

"Ya nggak apa-apa. Hotelnya kan jadi ramai," katanya. 

Senada, Sekretaris Daerah Kota Solo Ahyani menganggap kunjungan jajaran menteri ke Solo 
justru berdampak baik bagi kota Solo sendiri. Sebab dengan mereka datang ke Solo, program-
program dari pemerintah pusat yang ada di Solo bisa segera dikerjakan. 

"Ya bagus lah, kita bisa menyampaikan program-program skala nasional yang dikerjakan di Solo. 
Dengan begitu pembangunan jadi lancar," katanya. 

Selain hadir secara fisik, banyak pula tokoh yang bertemu dengan Gibran secara virtual. Biasanya 
Ahyani mendampingi Gibran saat ada agenda semacam ini. "Tapi kalau ada agenda lain atau 
saya diminta mewakili agenda lainnya oleh beliau, ya saya tidak mendampingi," katanya. 

 

 

  



 

94 
 

Judul Seputar Larangan Mudik 2021: Masa Berlaku, Aturan dan Pengecualian 
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larangan-mudik-2021-masa-berlaku-aturan-dan-pengecualian 

Jurnalis Muhammad Choirul Anwar 

Tanggal 2021-03-31 09:30:00 
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Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat 
menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan 
urgent 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri itu 
akan diatur oleh kementerian/lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka 
menyambut Ramadan dan Idulfitri juga akan diatur oleh Kemenag (Kementerian Agama) 
berkonsultasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesi) dan organisasi-organisasi keagamaan yang 
ada 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat 
dia bekerja. Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi), sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh 
Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan), sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh 
Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) 

negative - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Kementerian Perhubungan mendukung 
pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-
19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami 
tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak 

positive - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Kementerian Perhubungan selalu 
berkomitmen untuk turut mencegah meluasnya pandemi Covid 19 di seluruh Indonesia dengan 
menerbitkan peraturan dan Surat Edaran sebagai petunjuk pelaksanaan pengendalian 
transportasi dan syarat perjalanan penumpang. Selain itu terus melakukan pengawasan di 
lapangan bekerja sama dengan Satgas Covid 19, Kemenkes, Pemda dan TNI Polri 
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Ringkasan 

Daerah menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat terkait larangan mudik. Balitbang 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan survei terkait persepsi masyarakat terhadap 
pergerakan perjalanan pada mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Hasil survei mengeklaim bahwa tetap 
akan ada masyarakat yang pergi menuju kampung halaman walau ada larangan mudik. Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo 
mengingatkan sanksi bagi ASN yang nekat mudik Lebaran tahun ini. Aturan sanksi akan 
dipertegas dalam Surat Edaran Menpan-RB. Tjahjo pun meminta pejabat pembina kepegawaian 
(PPK) kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah wajib memberikan sanksi kepada ASN 
yang tetap nekat mudik. 

 

SEPUTAR LARANGAN MUDIK 2021: MASA BERLAKU, ATURAN DAN PENGECUALIAN 

JAKARTA, - Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik Lebaran tahun 2021. 
Informasi seputar larangan mudik ini masih banyak ditunggu masyarakat. Pasalnya, tahun lalu 
pemerintah sudah menerapkan kebijakan semua ketika tahun 2020 mudik dilarang juga. Kini, 
sebagian besar masyarakat bisa saja sudah punya rencana mudik tahun 2021 karena rindu 
kampung halaman. 

Bagi kamu yang terlanjur berencana mudik, bisa saja masih berharap bahwa larangan mudik 
2021 hoax. Namun informasi terkait larangan mudik 2021 bukanlah hoax, melainkan kenyataan 
yang harus dihadapi. Jadi bagi kamu yang masih menyimpan pertanyaan terkait mudik Lebaran 
tahun 2021 apa boleh, jawabannya adalah tidak boleh. 

Pemerintah sudah memutuskan mudik dilarang berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi 
(rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di 
Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/03/2021) lalu. 

Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya 
yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka 
ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," ujarnya dalam keterangan pers yang digelar 
secara daring usai rakor saat itu. 

Nah, karena sudah pasti mudik dilarang, maka selanjutnya pasti kamu membutuhkan penjelasan 
mengenai kebijakan dilarang mudik 2021 mulai tanggal berapa. Menko PMK Muhadjir Effendy 
sudah pernah menyampaikan informasi terkait hal ini. 

Ia menyebutkan, larangan mudik Lebaran 2021 akan diberlakukan mulai tanggal 6 Mei 2021 
sampai 17 Mei 2021. Artinya, selama 12 hari itulah masyarakat dilarang mudik. 

Meski mudik 2021 dilarang, untuk cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan yaitu pada tanggal 
12 Mei 2021. Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau 
aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan Covid-
19. 

"Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent," kata Muhadjir. 

Muhadjir menekankan larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara 
(ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri. 



 

96 
 

Lebih dari itu, mudik juga dilarang bagi pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. 
Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi yang telah 
dilakukan sejak beberapa waktu lalu. 

"Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri itu akan diatur oleh 
kementerian/lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut 
Ramadan dan Idulfitri juga akan diatur oleh Kemenag (Kementerian Agama) berkonsultasi 
dengan MUI (Majelis Ulama Indonesi) dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada," ujarnya. 

Pada kesempatan tersebut juga diungkapkan bahwa terdapat pengecualian larangan mudik, 
khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. Meskipun, untuk itu harus 
disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 
bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki 
keperluan mendesak. 

"Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. 
Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi), sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh Kemnaker 
(Kementerian Ketenagakerjaan), sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri 
(Kementerian Dalam Negeri)," tandas Muhadjir. 

Sejalan dengan itu, Kemenhub juga tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai 
tindak lanjut pelarangan mudik. Penyusunan aturan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan 
berbagai kementerian dan lembaga terkait khususnya Satgas Penanganan Covid 19, 
Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah dan TNI/Polri. 

"Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan 
untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat 
menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian 
transportasi yang melibatkan berbagai pihak," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi 
Senin (29/3/2021) lalu dalam keterangan resmi. 

Dalam melakukan penyusunan aturan tersebut, Kemenhub juga merujuk pada hasil survei 
persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan 
pada bulan Maret 2021 secara online oleh Balitbang Kemenhub bekerja sama dengan Institut 
Teknologi Bandung dan lembaga media. 

Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9 
persen sisanya PNS, mahasiswa, BUMN, wiraswasta, ibu rumah tangga dan lainnya. Berdasarkan 
hasil survei tesebut, jika mudik dilarang, 89 persen masyarakat tidak akan mudik, 11 persennya 
akan tetap melakukan mudik atau liburan. 

Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta 
orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 23 
persen dan Jawa Timur 14 persen. 

Selain merujuk pada survey tersebut, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak 
termasuk pengamat transportasi, sosiolog dan stakeholders lainnya. Masukan ini akan menjadi 
bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun 
sanksinya jika ada pelanggaran. 

"Kementerian Perhubungan selalu berkomitmen untuk turut mencegah meluasnya pandemi 
Covid 19 di seluruh Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan Surat Edaran sebagai petunjuk 
pelaksanaan pengendalian transportasi dan syarat perjalanan penumpang. Selain itu terus 
melakukan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan Satgas Covid 19, Kemenkes, Pemda 
dan TNI Polri," tegasnya. 



 

97 
 

Judul Sebulan Jadi Walikota, Gibran Jadi Magnet Tokoh Nasional Sambangi 
Solo 

Nama Media jitunews.com 

Newstrend Pertemuan Wali Kota Solo 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) Malah bagus to. Biar kotanya ramai. Hotel-
hotel juga ramai 

neutral - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Ya baguslah. Kan program-progam 
nasional yang dikerjakan lebih intens lagi 

 

Ringkasan 

Sejumlah tokoh nasional, mulai dari para menteri hingga pimpinan partai mendatangi Kota Solo 
dalam waktu satu bulan terakhir. Kehadiran mereka terjadi semenjak Gibran Rakabuming Raka 
dilantik menjadi Wali Kota Solo pada akhir bulan Februari yang lalu. Selain itu ada Menteri Tenaga 
Kerja Ida Fauziyah yang mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) Solo. Kemudian Menteri PUPR 
Basuki Hadi Muljono yang meninjau beberapa lokasi seperti pembangunan di Pasar Legi. 

 

SEBULAN JADI WALIKOTA, GIBRAN JADI MAGNET TOKOH NASIONAL SAMBANGI 
SOLO 

SURAKARTA, - Sejumlah tokoh nasional, mulai dari para menteri hingga pimpinan partai 
mendatangi Kota Solo dalam waktu satu bulan terakhir. Kehadiran mereka terjadi semenjak 
Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Wali Kota Solo pada akhir bulan Februari yang lalu. 

Gibran pun mengaku senang dengan kehadiran para pejabat hingga tokoh nasional. Pasalnya, 
kehadiran meraka bisa membantu meningkatkan ekonomi daerah. 

"Malah bagus to. Biar kotanya ramai. Hotel-hotel juga ramai," ujar Gibran seperti dilansir 
CNNIndonesia.com, Rabu (31/3/2021). 

Kunjunga pertama diawali oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang meninjau Terminal 
Tirtonadi yang hendak menjadi area kegiatan publik. Selanjutnya, Menteri Agama Yaqut Cholil 



 

98 
 

Qoumas dan Menteri BUMN Erick Thohir yang menghadiri seremoni peletakan batu pertama 
replika Masjid Sheikh Zayed di Gilingan. 

Selain itu ada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) 
Solo. Kemudian Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono yang meninjau beberapa lokasi seperti 
pembangunan di Pasar Legi. 

Para petinggi partai juga hadir di Solo menemui Gibran diantaranya Ketum PKB Muhaimin 
Iskandar, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Ahyani tak menampik bahwa kunjungan 
kerja para tokoh nasional lebih banyak usai Gibran di lantik menjadi Wali Kota Solo. 

"Ya baguslah. Kan program-progam nasional yang dikerjakan lebih intens lagi," kata Ahyani. 
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Judul 30 Perusahaan Catering Pelatihan K3 

Nama Media Kedaulatan Rakyat 

Newstrend Bulan K3 Nasional 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis F 

Tanggal 2021-03-31 07:38:00 

Ukuran 69x106mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.038.000 

News Value Rp 21.114.000 
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Ringkasan 

Untuk pertama kalinya, sebanyak 30 perusahaan jasa catering anggota Perkumpulan Pengusaha 
Jasa Boga Indonesia (PPJI) DIY mengikuti Pelatihan K3 (Kesehatan dan Keselamatam Kerja) dari 
Kementerian Tenaga Kerja RI, Senin (29/3) hingga Kamis (1/4), di Hotel Marriot Yogyakarta. 
'Pelatihan ini sesuai Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pengawasan 
Terhadap Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja dan Surat Edaran Dirjen Bina Hubungan 
Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja No 86 Tahun 1989 tentang Perusahaan Catering 
yang Mengelola Makanan bagi Tenaga Kerja," jelas dr Ventje Sri Setiyanto dari Bina Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja Kemnaker RI kepada KR di sela pelatihan 

 

30 PERUSAHAAN CATERING PELATIHAN K3 

Untuk pertama kalinya, sebanyak 30 perusahaan jasa catering anggota Perkumpulan Pengusaha 
Jasa Boga Indonesia (PPJI) DIY mengikuti Pelatihan K3 (Kesehatan dan Ke-selamatam Kerja) 
dari Kementerian Tenaga Kerja RI, Senin (29/3) hingga Kamis (1/4), di Hotel Marriot Yogyakarta. 

'Pelatihan ini sesuai Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pengawasan 
Terhadap Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja dan Surat Edaran Dirjen Bina Hubungan 
Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja No 86 Tahun 1989 tentang Perusahaan Catering 
yang Mengelola Makanan bagi Tenaga Kerja," jelas dr Ventje Sri Setiyanto dari Bina Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja Kemnaker RI kepada KR di sela pelatihan 

Didampingi Fungsional Kemenaker, Bagas Edi Lukito, dan Ketua PPJI DIY Hj Sri Wahyuni Dewi 
SE MM, dr Ventje memyebutkan makanan (catering) yang dikonsumsi tenaga kerja dari 
perusahaan pengguna jasa catering harus benar-benar sehat, higienis, intake gizi disesuaikan 
dengan karakter pekerja dari sisi usia, berat badan, dan lainnya. (R-4)-f 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Narasumber 

neutral - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Ya bagus lah. Kan program-program 
nasional yang dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih intens lagi 

positive - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Yang daring juga ada. Rakor-rakor (rapat 
koordinasi) kan banyak yang pakai video conference 

positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Malah bagus to. Biar kotanya ramai, hotel-
hotel juga ramai 

 

Ringkasan 

Kota Solo, Jawa Tengah, kedatangan banyak tokoh nasional, terutama para menteri yang 
melakukan kunjungan kerja, dalam sebulan terakhir. Kehadiran mereka ke Solo terjadi sejak 
Gibran Rakabuming Raka dilantik jadi wali kota Solo pada 26 Februari lalu. Sepekan setelah 
kunjungan pertama Budi, Gibran menerima kunjungan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan 
Menteri BUMN, Erick Thohir. Mereka berdua menghadiri seremoni peletakan batu pertama replika 
Masjid Sheikh Zayed di Gilingan. Tak berapa lama, giliran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah 
yang melakukan kunjungan kerja menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Solo. 

 

SEBULAN PIMPIN SOLO, GIBRAN SELALU DIDATANGI MENTERI - EDUNEWS.ID | 
MERAWAT KEBHINEKAAN 

SOLO, -- Kota Solo, Jawa Tengah, kedatangan banyak tokoh nasional, terutama para menteri 
yang melakukan kunjungan kerja, dalam sebulan terakhir. Kehadiran mereka ke Solo terjadi 
sejak Gibran Rakabuming Raka dilantik jadi wali kota Solo pada 26 Februari lalu. 

Kunjungan kerja pertama dibuka oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Budi 
mengunjungi Stasiun Tirtonadi yang hendak dibangun menjadi area kegiatan publik di lantai dua. 
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Usai mengunjungi Terminal Tironadi, Budi juga meninjau simpang Joglo untuk mengakomodasi 
usulan Gibran agar perlintasan kereta sebidang jalan itu diubah menjadi rel layang atau elevated 
rail. 

Beberapa pekan kemudian, Budi kembali mengunjungi Solo untuk meninjau pembangunan jalur 
kereta rel listrik (KRL) Solo-Yogyakarta. 

Sepekan setelah kunjungan pertama Budi, Gibran menerima kunjungan Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Mereka berdua menghadiri seremoni peletakan 
batu pertama replika Masjid Sheikh Zayed di Gilingan. Tak berapa lama, giliran Menteri Tenaga 
Kerja Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan kerja menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) 
Kota Solo. 

Kunjungan empat menteri tersebut terjadi di dua pekan pertama Gibran menjabat Wali Kota 
Solo. Setelah itu, kunjungan menteri sempat terhenti. 

Terakhir, kunjungan dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono pada 27 Maret. Basuki meninjau beberapa lokasi seperti Taman Balekambang, 
Ngarsopuro, dan Pasar Legi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Ahyani mengakui kunjungan menteri ke Kota Solo memang 
lebih banyak dibanding sebelum Gibran dilantik. Ahyani menilai positif banyaknya kunjungan 
pejabat pembantu presiden tersebut. 

"Ya bagus lah. Kan program-program nasional yang dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih 
intens lagi," ujarnya. 

Selain kunjungan secara fisik, Ahyani mengatakan tak sedikit pula menteri yang berkoordinasi 
secara virtual. Khususnya menteri-menteri yang berkaitan dengan penanganan dan vaksinasi 
covid-19. 

"Yang daring juga ada. Rakor-rakor (rapat koordinasi) kan banyak yang pakai video conference," 
tuturnya. 

Selain Menteri, Solo juga kedatangan sejumlah pejabat dan tokoh nasional, termasuk Kapolri, 
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Listyo yang pernah menjadi Kapolresta di wilayah itu datang 
untuk meninjau vaksinasi tenaga pengajar dan tokoh agama di Balai Kota Solo. 

Tak hanya itu, Gibran juga kedatangan tamu yakni petinggi sejumlah partai seperti Ketua Umum 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri 
Hamzah, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. 

Gibran sendiri menyambut baik kedatangan deretan tokoh nasional tersebut. 

"Malah bagus to. Biar kotanya ramai, hotel-hotel juga ramai," jawab putra sulung Presiden RI 
Joko Widodo (Jokowi) itu singkat. 

cnn You must be logged in to post a comment Login Anda harus masuk log untuk mengirim 
sebuah komentar. 
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Narasumber 

neutral - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Ya bagus lah. Kan program-program 
nasional yang dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih intens lagi 

negative - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Yang daring juga ada 

positive - Listyo Sigit Prabowo (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Rakor-rakor (rapat 
koordinasi) kan banyak yang pakai video conference 

neutral - Listyo Sigit Prabowo (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Rakor-rakor (rapat 
koordinasi) kan banyak yang pakai video conference. 

positive - Gibran Rakabuming (Wali Kota Solo) Malah bagus to. Biar kotanya ramai, hotel-hotel 
juga ramai 

 

Ringkasan 

Selama sebulan terakhir, Kota Solo, Jawa Tengah, kedatangan banyak tokoh nasional, terutama 
para menteri yang melakukan kunjungan kerja. Hal ini terjadi usai putra sulung Presiden Joko 
Widodo, Gibran Rakabuming dilantik menjadi Wali Kota Solo pada 26 Februari lalu. Tak berapa 
lama, giliran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan kerja menyambangi 
Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Solo. Kunjungan empat menteri tersebut terjadi di dua pekan 
pertama Gibran menjabat Wali Kota Solo. 

 

SOLO 'BANJIR' KUNJUNGAN PARA MENTERI USAI DIPIMPIN GIBRAN 

Selama sebulan terakhir, Kota Solo, Jawa Tengah, kedatangan banyak tokoh nasional, terutama 
para menteri yang melakukan kunjungan kerja. Hal ini terjadi usai putra sulung Presiden Joko 
Widodo, Gibran Rakabuming dilantik menjadi Wali Kota Solo pada 26 Februari lalu. 

Kunjungan kerja pertama dibuka oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Budi 
mengunjungi Stasiun Tirtonadi yang hendak dibangun menjadi area kegiatan publik di lantai dua. 
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Usai mengunjungi Terminal Tironadi, Budi juga meninjau simpang Joglo untuk mengakomodasi 
usulan Gibran agar perlintasan kereta sebidang jalan itu diubah menjadi rel layang atau elevated 
rail . Beberapa pekan kemudian, Budi kembali mengunjungi Solo untuk meninjau pembangunan 
jalur kereta rel listrik (KRL) Solo-Yogyakarta. 

Setelah Budi, ada menteri Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri BUMN, 
Erick Thohir yang berkunjung ke Solo. Keduanya menghadiri seremoni peletakan batu pertama 
replika Masjid Sheikh Zayed di Gilingan. 

Tak berapa lama, giliran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan kerja 
menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Solo. Kunjungan empat menteri tersebut terjadi di 
dua pekan pertama Gibran menjabat Wali Kota Solo. 

Terakhir, kunjungan dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono pada 27 Maret. Basuki meninjau beberapa lokasi seperti Taman Balekambang, 
Ngarsopuro, dan Pasar Legi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Ahyani pun mengakui kunjungan menteri ke Kota Solo 
memang lebih banyak dibanding sebelum Gibran dilantik. Ahyani menilai positif banyaknya 
kunjungan pejabat pembantu presiden tersebut. "Ya bagus lah. Kan program-program nasional 
yang dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih intens lagi," katanya. 

Selain kunjungan secara fisik, Ahyani mengatakan tak sedikit pula menteri yang berkoordinasi 
secara virtual. Khususnya menteri-menteri yang berkaitan dengan penanganan dan vaksinasi 
COVID-19. 

"Yang daring juga ada," ungkapnya. "Rakor-rakor (rapat koordinasi) kan banyak yang pakai 
video conference ." Tak hanya para menteri, Solo juga kedatangan sejumlah pejabat dan tokoh 
nasional, termasuk Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang meninjau vaksinasi tenaga 
pengajar dan tokoh agama di Balai Kota Solo. Selain itu, Gibran juga turut kedatangan tamu dari 
para petinggi partai politik. 

Gibran sendiri menyambut baik kedatangan deretan tokoh nasional tersebut. "Malah bagus to. 
Biar kotanya ramai, hotel-hotel juga ramai," jawabnya singkat. 
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Narasumber 

neutral - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Ya bagus lah. Kan program-program 
nasional yang dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih intens lagi 

positive - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Yang daring juga ada. Rakor-rakor (rapat 
koordinasi) kan banyak yang pakai video conference 

positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Malah bagus to. Biar kotanya ramai, hotel-
hotel juga ramai 

 

Ringkasan 

Baru satu bulan, Gibran Rakabuming Raka, dilantik sebagai Walikota Solo, Jawa Tengah, 
tepatnya, sejak 26 Februari lalu, Kota batik ini, sudah kebanjiran tokoh nasional terutama para 
Menteri, melakukan kunjungan kerja. Sepekan setelah kunjungan pertama Budi, Gibran 
menerima kunjungan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri BUMN, Erick Thohir. 
Mereka berdua menghadiri seremoni peletakan batu pertama replika Masjid Sheikh Zayed di 
Gilingan. Tak berapa lama, giliran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan 
kerja menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Solo. 

 

BARU SEBULAN SOLO DIPIMPIN GIBRAN, KEBANJIRAN TOKOH NASIONAL DAN 
MENTERI 

NUSADAILY.COM - SOLO - Baru satu bulan, Gibran Rakabuming Raka, dilantik sebagai Walikota 
Solo, Jawa Tengah, tepatnya, sejak 26 Februari lalu, Kota batik ini, sudah kebanjiran tokoh 
nasional terutama para Menteri, melakukan kunjungan kerja. 

Kunjungan kerja pertama dibuka oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Budi 
mengunjungi Stasiun Tirtonadi yang hendak dibangun menjadi area kegiatan publik di lantai dua. 
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Usai mengunjungi Terminal Tironadi, Budi juga meninjau simpang Joglo untuk mengakomodasi 
usulan Gibran agar perlintasan kereta sebidang jalan itu diubah menjadi rel layang atau elevated 
rail . 

Beberapa pekan kemudian, Budi kembali mengunjungi Solo untuk meninjau pembangunan jalur 
kereta rel listrik (KRL) Solo-Yogyakarta. 

Sepekan setelah kunjungan pertama Budi, Gibran menerima kunjungan Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Mereka berdua menghadiri seremoni peletakan 
batu pertama replika Masjid Sheikh Zayed di Gilingan. Tak berapa lama, giliran Menteri Tenaga 
Kerja Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan kerja menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) 
Kota Solo. 

Kunjungan empat menteri tersebut terjadi di dua pekan pertama Gibran menjabat Wali Kota 
Solo. Setelah itu, kunjungan menteri sempat terhenti. 

Terakhir, kunjungan dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono pada 27 Maret. Basuki meninjau beberapa lokasi seperti Taman Balekambang, 
Ngarsopuro, dan Pasar Legi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Ahyani mengakui kunjungan menteri ke Kota Solo memang 
lebih banyak dibanding sebelum Gibran dilantik. Ahyani menilai positif banyaknya kunjungan 
pejabat pembantu presiden tersebut. 

"Ya bagus lah. Kan program-program nasional yang dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih 
intens lagi," katanya. 

Selain kunjungan secara fisik, Ahyani mengatakan tak sedikit pula menteri yang berkoordinasi 
secara virtual. Khususnya menteri-menteri yang berkaitan dengan penanganan dan vaksinasi 
covid-19. 

"Yang daring juga ada. Rakor-rakor (rapat koordinasi) kan banyak yang pakai video conference," 
katanya. 

Selain Menteri, Solo juga kedatangan sejumlah pejabat dan tokoh nasional, termasuk Kapolri, 
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Listyo yang pernah menjadi Kapolresta di wilayah itu datang 
untuk meninjau vaksinasi tenaga pengajar dan tokoh agama di Balai Kota Solo. 

Tak hanya itu, Gibran juga kedatangan tamu yakni petinggi sejumlah partai seperti Ketua Umum 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri 
Hamzah, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. 

Gibran sendiri menyambut baik kedatangan deretan tokoh nasional tersebut. 

"Malah bagus to . Biar kotanya ramai, hotel-hotel juga ramai," jawab putra sulung Presiden RI 
Joko Widodo (Jokowi) itu singkat. 

(han). 
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Narasumber 

positive - Brams S Putro (Founder & CEO Iconomics) Penghargaan ini diharapkan mampu 
memberikan inspirasi bagi pemimpin/founder/direktur perempuan di Indonesia untuk mampu 
merumuskan strategi bisnis dan strategi kebijakan sesuai karakterstik dan kekuatan sebagai 
tokoh wanita menghadapi masalah-masalah dimasa krisis pandemi Covid-19 serta ataupun masa 
paska pandemi kedepannya 

 

Ringkasan 

Peran aktif kalangan wanita dalam pembangunan berkelanjutan sangatlah diperlukan. Alat 
ukurnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berikut 
nama-nama wanita-wanita hebat pilihan Iconomics. Ada nama Iriana Widodo (Ibu Negara), Puan 
Maharani (Ketua DPR), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), 
Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja), Vera Eve Lim (Direktur Keuangan BCA), Neny Asriany 
(Direktur Bisnis BNI Life Insurance), Nicke Widyawati (Dirut Pertamina), Noni Purnomo (Dirut 
Blue Bird), Vera Handajani (Direktur Risiko CIMB Niaga), Alexandra Askandar (Wakil dirut Bank 
Mandiri), Monika Rudijono (CMO Lazada Indonesia), Handayani (Direktur Konsumer BRI), 
Caroline Riady (CEO Siloam Hospitals), Grace Tahir (CEO Mayapada Hospital), Nabilah Alsagoff 
Co-Founder Doku), Diajeng Lestari (Founder Hijup), Dian Siswarini (Presiden Direktur XL 
Axiata).[ipe]. 

 

IRIANA JOKOWI MASUK ICONOMICS INSPIRING WOMEN 2021 

Jakarta - Peran aktif kalangan wanita dalam pembangunan berkelanjutan sangatlah diperlukan. 
Alat ukurnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 

Di Indonesia, sudah semakin banyak wanita-wanita yang menduduki posisi dan peran penting. 
Baik di pemerintahan, lembaga maupun perusahaan. Tentunya hal tersebut menjadi kabar baik 
bagi Indonesia. Namun, munculnya wanita-wanita hebat tersebut harus dibarengi dengan 
inspirasinya. Mereka juga harus menjadi role model. Tidak hanya wanita hebat saja yang 
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dibutuhkan di Indonesia, tapi harus semakin banyak wanita-wanita yang bisa menginspirasi baik 
untuk wanita maupun pria. 

Iconomics sebagai entitas komunikasi dan riset sangat mendukung lahirnya wanita-wanita hebat 
yang menginspirasi. Oleh karena itu, Iconomics memberikan apresiasi kepada para wanita 
melalui Iconomics Inspiring Women 2021. 

Menurut Founder & CEO Iconomics, Brams S Putro, Iconomics Inspiring Women ini adalah 
sebuah apresiasi dari Iconomics kepada pemimpin, founder atau direktur perempuan terbaik di 
Indonesia pada 2020. Yang dinilau aktif berkontribusi bagi institusi tempat mereka beraktivitas 
dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. 

"Penghargaan ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi pemimpin/founder/direktur 
perempuan di Indonesia untuk mampu merumuskan strategi bisnis dan strategi kebijakan sesuai 
karakterstik dan kekuatan sebagai tokoh wanita menghadapi masalah-masalah dimasa krisis 
pandemi Covid-19 serta ataupun masa paska pandemi kedepannya," kata Bram saat membuka 
Iconomics Inspiring Women 2021. 

Untuk memilih tokoh Inspiring Women 2021, Iconomics melakukan proses seleksi. Untuk 
menentukan pemimpin/founder/direktur perempuan yang terpilih, tim riset Iconomics 
melakukan penelitian dan didukung data media monitoring pada periode Januari-Februari 2021. 

Berikut nama-nama wanita-wanita hebat pilihan Iconomics. Ada nama Iriana Widodo (Ibu 
Negara), Puan Maharani (Ketua DPR), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Retno Marsudi (Menteri 
Luar Negeri), Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja), Vera Eve Lim (Direktur Keuangan BCA), Neny 
Asriany (Direktur Bisnis BNI Life Insurance), Nicke Widyawati (Dirut Pertamina), Noni Purnomo 
(Dirut Blue Bird), Vera Handajani (Direktur Risiko CIMB Niaga), Alexandra Askandar (Wakil dirut 
Bank Mandiri), Monika Rudijono (CMO Lazada Indonesia), Handayani (Direktur Konsumer BRI), 
Caroline Riady (CEO Siloam Hospitals), Grace Tahir (CEO Mayapada Hospital), Nabilah Alsagoff 
Co-Founder Doku), Diajeng Lestari (Founder Hijup), Dian Siswarini (Presiden Direktur XL 
Axiata).[ipe]. 
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Narasumber 

positive - Reytman Aruan (Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian 
Ketenagakerjaan) Pekerja yang mengerjakan pesanan tambahan atau target tertentu ini bisa 
dipekerjakan melalui PKWT berdasarkan jangka waktu 

neutral - Reytman Aruan (Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian 
Ketenagakerjaan) Bisa saja total waktu yang dibutuhkan membangun gedung lebih dari 5 tahun 

 

Ringkasan 

Dari beberapa ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah melalui 
UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya mengenai hubungan kerja berdasarkan 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). PKWT diatur lebih lanjut dalam PP No.35 Tahun 2021 
tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PP PKWT-PHK). Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian 
Ketenagakerjaan, Reytman Aruan, mengatakan UU Cipta Kerja mengatur 3 jenis PKWT. 

 

BEGINI PENERAPAN 3 JENIS PKWT DALAM UU CIPTA KERJA 

Dari beberapa ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah melalui 
UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya mengenai hubungan kerja berdasarkan 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). PKWT diatur lebih lanjut dalam PP No.35 Tahun 2021 
tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PP PKWT-PHK). 

Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Reytman 
Aruan, mengatakan UU Cipta Kerja mengatur 3 jenis PKWT. 

Pertama, PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu. PKWT ini untuk pekerjaan yang waktu 
penyelesaiannya tidak terlalu lama; bersifat musiman; produk baru, kegiatan baru, atau produk 
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
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Jika PKWT akan berakhir, tapi pekerjaan belum selesai, dapat diperpanjang dengan ketentuan 
keseluruhan PKWT tidak boleh lebih dari 5 tahun. Dengan begitu, jangka waktu PKWT ini paling 
lama 5 tahun termasuk perpanjangannya. Jika dilakukan perpanjangan PKWT dihitung sebagai 
masa kerja buruh. 

PKWT berdasarkan jangka waktu bisa dilaksanakan untuk pekerjaan yang bersifat musiman. 
Misalnya, pabrik garam yang menggunakan cara tradisional biasanya berproduksi pada saat 
musim cerah atau kemarau. Atau perusahaan garmen mendapatkan banyak pesanan pada saat 
menjelang hari raya lebaran. 

"Pekerja yang mengerjakan pesanan tambahan atau target tertentu ini bisa dipekerjakan melalui 
PKWT berdasarkan jangka waktu," kata Reytman Aruan dalam diskusi secara daring bertema 
"Hukumonline Bootcamp 2021: Seluk Beluk Pengaturan Ketenagakerjaan Dalam Peraturan 
Pelaksana UU Cipta Kerja (Sesi I)", Rabu (31/3/2021). 

( PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT ini untuk pekerjaan yang sekali 
selesai atau sifatnya sementara. Klausul yang dituangkan dalam PKWT ini antara lain ruang 
lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai dan lamanya waktu penyelesaian 
pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan. Jika pekerjaan dapat diselesaikan 
lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka PKWT putus demi hukum saat selesainya 
pekerjaan. Jika pekerjaan belum selesai sesuai jangka waktu yang disepakati dalam PKWT, dapat 
dilakukan perpanjangan sampai pekerjaan itu selesai. 

Reytman memberikan contoh pekerjaan untuk pembangunan gedung. Awalnya dimuat dalam 
PKWT, jangka waktu yang diperkirakan sampai pekerjaan ditentukan selesai selama 3 tahun. 
Tapi sampai batas waktu itu ternyata gedung belum selesai dan harus dilanjutkan, maka PKWT 
dapat diperpanjang sampai waktu yang diperkirakan pembangunan gedung itu selesai. "Bisa saja 
total waktu yang dibutuhkan membangun gedung lebih dari 5 tahun," ujarnya. 
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Narasumber 

neutral - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Ya bagus lah. Kan program-program 
nasional yang dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih intens lagi 

negative - Ahyani (Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo) Yang daring juga ada 

positive - Listyo Sigit Prabowo (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Rakor-rakor (rapat 
koordinasi) kan banyak yang pakai video conference 

neutral - Listyo Sigit Prabowo (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Rakor-rakor (rapat 
koordinasi) kan banyak yang pakai video conference. 

positive - Gibran Rakabuming (Wali Kota Solo) Malah bagus to. Biar kotanya ramai, hotel-hotel 
juga ramai 

 

Ringkasan 

Selama sebulan terakhir, Kota Solo, Jawa Tengah, kedatangan banyak tokoh nasional, terutama 
para menteri yang melakukan kunjungan kerja. Hal ini terjadi usai putra sulung Presiden Joko 
Widodo, Gibran Rakabuming dilantik menjadi Wali Kota Solo pada 26 Februari lalu. Tak berapa 
lama, giliran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan kerja menyambangi 
Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Solo. Kunjungan empat menteri tersebut terjadi di dua pekan 
pertama Gibran menjabat Wali Kota Solo. 

 

SOLO 'BANJIR' KUNJUNGAN PARA MENTERI USAI DIPIMPIN GIBRAN 

Selama sebulan terakhir, Kota Solo, Jawa Tengah, kedatangan banyak tokoh nasional, terutama 
para menteri yang melakukan kunjungan kerja. Hal ini terjadi usai putra sulung Presiden Joko 
Widodo, Gibran Rakabuming dilantik menjadi Wali Kota Solo pada 26 Februari lalu. 



 

112 
 

Kunjungan kerja pertama dibuka oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Budi 
mengunjungi Stasiun Tirtonadi yang hendak dibangun menjadi area kegiatan publik di lantai dua. 

Usai mengunjungi Terminal Tironadi, Budi juga meninjau simpang Joglo untuk mengakomodasi 
usulan Gibran agar perlintasan kereta sebidang jalan itu diubah menjadi rel layang atau elevated 
rail . Beberapa pekan kemudian, Budi kembali mengunjungi Solo untuk meninjau pembangunan 
jalur kereta rel listrik (KRL) Solo-Yogyakarta. 

Setelah Budi, ada menteri Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri BUMN, 
Erick Thohir yang berkunjung ke Solo. Keduanya menghadiri seremoni peletakan batu pertama 
replika Masjid Sheikh Zayed di Gilingan. 

Tak berapa lama, giliran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang melakukan kunjungan kerja 
menyambangi Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Solo. Kunjungan empat menteri tersebut terjadi di 
dua pekan pertama Gibran menjabat Wali Kota Solo. 

Terakhir, kunjungan dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono pada 27 Maret. Basuki meninjau beberapa lokasi seperti Taman Balekambang, 
Ngarsopuro, dan Pasar Legi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Ahyani pun mengakui kunjungan menteri ke Kota Solo 
memang lebih banyak dibanding sebelum Gibran dilantik. Ahyani menilai positif banyaknya 
kunjungan pejabat pembantu presiden tersebut. "Ya bagus lah. Kan program-program nasional 
yang dikerjakan di Solo bisa dibicarakan lebih intens lagi," katanya. 

Selain kunjungan secara fisik, Ahyani mengatakan tak sedikit pula menteri yang berkoordinasi 
secara virtual. Khususnya menteri-menteri yang berkaitan dengan penanganan dan vaksinasi 
COVID-19. 

"Yang daring juga ada," ungkapnya. "Rakor-rakor (rapat koordinasi) kan banyak yang pakai 
video conference ." Tak hanya para menteri, Solo juga kedatangan sejumlah pejabat dan tokoh 
nasional, termasuk Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang meninjau vaksinasi tenaga 
pengajar dan tokoh agama di Balai Kota Solo. Selain itu, Gibran juga turut kedatangan tamu dari 
para petinggi partai politik . 

Gibran sendiri menyambut baik kedatangan deretan tokoh nasional tersebut. "Malah bagus to. 
Biar kotanya ramai, hotel-hotel juga ramai," jawabnya singkat. 
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