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Newstrend Ketenagakerjaan 

1 Februari 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 500.000 Pekerja Terampil Disiapkan di Tempat Wisata 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan dapat menyiapkan 500.000 

pekerja terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Jumlah tersebut untuk 

mendukung terwujudnya lima destinasi super prioritas di Indonesia.  

Salah satu upaya peningkatan kualitas pekerja adalah dengan pelatihan digital. Hal ini 

sangat baik dan akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0 yang berbasiskan 

teknologi digital. 

Menaker menambahkan pengembangan destinasi pariwisata prioritas juga bagian dari 

transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi program unggulan Kemnaker pada tahun 

ini. Pasalnya, sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal namun juga informal 

seperti seotor kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 
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Judul Populer: Pengusaha Bisa PHK Tanpa Pesangon; Respons KSPI Soal RPP 
UU Cipta Kerja 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/populer-pengusaha-bisa-phk-
tanpa-pesangon-respons-kspi-soal-rpp-uu-cipta-kerja-1v5anoZmFSU 

Jurnalis kumparan 

Tanggal 2021-02-01 06:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Pasal 39 ayat 1 RPP (NA) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha 
wajib membayar Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang 
Penggantian Hak yang seharusnya diterima 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) KSPI meminta meminta Menaker tidak membuat kebijakan yang 
blunder dan merugikan buruh. Buruh Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan aksi 
virtual, guna meminta Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja 
khususnya klaster ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Perusahaan dibolehkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa membayar 
pesangon secara penuh. Hal itu terdapat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK. 
Ketentuan PHK diatur dalam Bab V beleid tersebut. Pada bagian kesatu Bab tersebut, diatur 
mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja. Sementara bagian kedua diatur hak akibat 
pemutusan hubungan kerja. 

 

POPULER: PENGUSAHA BISA PHK TANPA PESANGON; RESPONS KSPI SOAL RPP UU 
CIPTA KERJA 

Perusahaan dibolehkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa membayar 
pesangon secara penuh. Hal itu terdapat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK. 
Kabar tersebut tentu menyita perhatian publik dan menjadi yang populer di Berita itu dilengkapi 
dengan respons buruh dan pengusaha mengenai RPP tersebut. 
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Berikut ini selengkapnya sepanjang hari Minggu (31/1): Ketentuan PHK diatur dalam Bab V beleid 
tersebut. Pada bagian kesatu Bab tersebut, diatur mengenai tata cara pemutusan hubungan 
kerja. Sementara bagian kedua diatur hak akibat pemutusan hubungan kerja. 

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar Uang Pesangon 
dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima," 
demikian dikutip dari Pasal 39 ayat 1 RPP tersebut. 

Dalam ayat dua pasal yang sama, diatur mengenai ketentuan uang pesangon berdasarkan masa 
kerja. Sementara ayat 3 pasal tersebut diatur mengenai uang penghargaan masa kerja dan ayat 
4 uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 

Namun dalam aturan tersebut, ada ketentuan di mana pengusaha bisa membayar pesangon 
tidak penuh kepada pekerjanya sesuai dengan kondisi perusahaan saat itu. 

Misalnya saja seperti terkait masalah pengambilalihan perusahaan, perusahaan mengalami 
kerugian, atau perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeur), maka perusahaan 
bisa tidak membayar pesangon secara penuh. 

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena 
alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus 
menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 
(dua) tahun maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) 
kali ketentuan Pasal 39 ayat (2); b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali 
ketentuan Pasal 39 ayat (3); dan c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (4)," 
demikian bunyi Pasal 43 ayat 1. 

Namun jika perusahaan tutup karena keadaan memaksa atau (force majeur), namun tidak 
mengakibatkan perusahaan tutup, maka pekerja atau buruh berhak atas. 

"a. Uang Pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 39 ayat (2); 
b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 39 ayat (3); dan c. Uang 
Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (4), " demikian bunyi Pasal 44 ayat 2. 

Adapun pekerja atau buruh akan mendapatkan pesangon penuh jika pemutusan hubungan kerja 
dilakukan karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan 
perusahaan. Juga jika PHK dilakukan karena pengambilalihan perusahaan. 

Selain itu, pesangon penuh juga diberikan jika PHK dilakukan karena perusahaan melakukan 
efisiensi untuk mencegah kerugian. 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, pihaknya sedang melakukan judicial review ke Mahkamah 
Konstitusi (MK) terkait khususnya klaster ketenagakerjaan. Menurutnya, apabila MK 
mengabulkan tuntutan serikat buruh, maka pembahasan RPP tersebut akan menjadi sia-sia. 

Said Iqbal merasa dalam RPP itu terdapat pertentangan yang tajam dari isi undang-undang 
seperti RPP yang mengatur terkait pesangon. Ia mengungkapkan salah satu pasalnya mengatur 
pemberi kerja bisa membayarkan pesangon lebih rendah dari UU Cipta Kerja apabila perusahaan 
merugi. Said Iqbal menganggap keliru dan ngawur kalau isi pasal di RPP itu benar. 

Said Iqbal mengatakan di dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang mengatur tentang pasal 
pesangon, norma hukum pesangon yang diberikan kepada buruh harus sesuai dengan 
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ketentuan. Ia menegaskan bahasa di dalam norma hukum itu berarti nilai pesangon yang 
diberikan kepada buruh yang kena PHK dengan alasan apa pun tidak boleh kurang dari nilai UU 
Cipta Kerja. 

Said Iqbal memastikan RPP mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja 
dan Waktu Istirahat, serta PHK merugikan buruh. Oleh karena itu, Ia meminta kepada 
pemerintah khususnya Menteri yang terkait dengan UU Cipta Kerja khususnya klaster 
ketenagakerjaan untuk menghentikan pembahasan RPP tersebut. 

"KSPI meminta meminta Menaker tidak membuat kebijakan yang blunder dan merugikan buruh. 
Buruh Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan aksi virtual, guna meminta 
Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja khususnya klaster 
ketenagakerjaan," pinta Said Iqbal. 

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Indonesia atau Apindo, menanggapi soal Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU Cipta Kerja tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, apa yang ada di dalam RPP tersebut 
sudah melalui pembahasan yang cukup panjang. Ia mengatakan peraturan terkait 
ketenagakerjaan memang harus diperbaiki. 

Hariyadi memastikan dalam pembahasannya semua pihak terkait dilibatkan baik pengusaha 
maupun buruh. Namun, apabila tidak ada kesepakatan maka diserahkan ke pemerintah. 

Hariyadi menuturkan pembahasan juga masih dinamis. Meski begitu, ia mengakui ada pihak-
pihak yang belum tentu langsung setuju dengan RPP tersebut, khususnya dari para pekerja atau 
buruh. 
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Judul Akses Mudah terhadap JKP 

Nama Media Koran Sindo 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-02-01 05:51:00 

Ukuran 122x260mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 166.530.000 

News Value Rp 499.590.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Dalam rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dengan Komisi IX DPR RI pada 18 Januari 
2021 Menteri Tenaga Kerja IdaFauziyah memaparkan beberapa hal. Antara lain evaluasi bantuan 
subsidi upah (BSU), program jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan, grand design program 
jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan perkembangan peraturan turunan Undang-Undang 
Nomor.11/ 2020 tentang Cipta Kerja. 

 

AKSES MUDAH TERHADAP JKP 

Dalam rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dengan Komisi IX DPR RI pada 18 Januari 
2021 Menteri Tenaga Kerja IdaFauziyah memaparkan beberapa hal. Antara lain evaluasi bantuan 
subsidi upah (BSU), program jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan, grand design program 
jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan perkembangan peraturan turunan Undang-Undang 
Nomor.11/ 2020 tentang Cipta Kerja. 

Dari target penyaluran BSU yang ditetapkan, ada liO.762 pekerja pada gelombang pertama dan 
l59.727 pekerja pada gelombang kedua yang tidak mendapat BSU karena alasan rekening bank. 
Ada delapan alasan persoalan rekening yang menyebabkannya. Seharusnya, Kementerian 
Tenaga Kerja (Kemnaker) lebih proaktif menjangkau pekerja tersebut, mengingat nama dan 
alamatnya sudah tersedia di BPJamsostek Pada evaluasi jamsos ketenagakerjaan, saya menilai 
sudah saatnya pemerintah merevisi PP Nomor 60/2015 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 19/2015 agar jaminan hari tua (JHT) benar-benar bisa menjadi tabungan pekerja di masa 
depan. Terkait peta jalan iuran jaminan pensiun (JP), seharusnya pemerintah melaksanakan saja 
amanat Pasal 28 ayat (4) dan (5) PP Nomor 45/ 2015 agar iuran JP bisa mendukung manfaat 
dan ketahanan program JP. Selama ini pemerintah belum menaikkan iuran JP. 

Terkait kepesertaan jamsos yang belum maksimal, seperti yang dikeluhkan Menaker, seharusnya 
kedua BPJS menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-IX/2011 yang 
memberikan kesempatan pekerja mendaftarkan sendiri ke BPJS atas tanggungan pemberi kerja 
sehingga kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) lebih banyak lagi. 

Empat rancangan peraturan pemerintah (RPP) kluster ketenagakerjaan yang diamanatkan UU 
Cipta Kerja hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian yang mengacu pada Pasal 185 UU 
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Cipta Kerja. Seharusnya ini diselesaikan paling lambat tiga bulan sejak UU Cipta Kerja disahkan, 
yaitu sejak ditandatangani Presiden pada 2 November 2020. 

Grand Desain JKP 

Menaker memaparkan grand design JKP yang terdiri atas enam hal: kepesertaan, penyelenggara, 
kriteria PHK, eligibilitas, manfaat, dan iuran. Kriteria peserta JKP adalah pekerja yang tercatat 
sebagai PPU pada program JHT, JKK (jaminan kecelakaan kerja), JKM (jaminan kematian), dan 
jaminan kesehatan nasional (JKN). Tentang kriteria kepesertaan ini seharusnya dipertimbangkan 
fakta bahwa belum semua pekerja formal swasta didaftarkan ke BPJamsostek dan BPJS 
Kesehatan. Masih banyak PPU didaftarkan pada JKK dan JKM tanpa JHT, atau hanya didaftarkan 
di BPJamsostek absen di JKN. 

Fakta ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum (termasuk penerapan PP Nomor 86/ 2013) 
dan belum dilaksanakannya putusan MK Nomor 70/PUU-K/2011. Saya menilai dua hal ini harus 
menjadi fokus pemerintah agar seluruh pekerja fopnal swasta bisa mendapatkan JKP. Semakin 
banyak pekerja yang menjadi peserta jamsos, dana yang terkumpul di JKP akan semakin besar, 
dan ini akan. mendukung manfaat serta keberlanjutan JKP. 

Terkait kriteria PHK, alasan PHK yang mendapat JKP adalah peng-gabungan/peram-
pingan/efisiensi, perubahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan pailit, serta 
pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. Alasan PHK yang di kecualikan yaitu putus 
kontrak kerja, mengundurkan diri, pensiun, meninggal, dan cacat total. 

Pengecualian PHK karena putus kontrak kerja dan mengundurkan diri adalah bentuk 
diskriminatif. Faktanya, pekerja kontrak dan mengundurkan diri ikut mengiur, bergotong-royong 
dengan pekerja lain, namun pada saat PHK justru tidak mendapat JKP. Dengan direvisinya Pasal 
59 dan 66 di UU Cipta Kerja pekerja kontrak akan semakin banyak, dan ini artinya akan semakin 
banyak pekerja yang tidak dapat JKP. Tentang mengundurkan diri, faktanya banyak pekerja 
yang akan di-PHK disuruh mengundurkan diri sehingga proses PHK lebih mudah, cepat, murah. 
Bila memang pekerja mengundurkan diri dan tidak mau bekerja lagi atau pindah tempat kerja, 
tentukannya pekerja tersebut tidak akan dapat JKP. 

Eligibilitas kepesertaan dengan mensyaratkan minimal masa kepesertaan 24 bulan, masa iur 12 
bulan dan membayar iuran berturut-turut 6 bulan, relatif akan sulit dipenuhi, mengingat banyak 
pemberi kerjayang tidak disiplin dan tidak patuh mendaftarkan langsung pekerjanya dan 
membayar iuran. Konsep ini mengikuti kualifikasi unemployment protection di Malaysia, dengan 
menambah kriteria membayar iuran 6 bulan berturut-turut. Korea Selatan mensyaratkan minimal 
mengiur 6 bulan selama 18 bulan masa kepesertaan, sementara di Jepang tidak mensyaratkan 
masa iur dan kepesertaan. 

Kesadaran pemberi kerja di Korea Selatan dan Malaysia mendaftar dan membayar iuran cukup 
tinggi, demikian juga penegakan hukumnya. Sebaiknya pemerintah menerapkan kualifikasi 
model Jepang, atau setidaknya hanya mensyaratkan minimal mengiur 3 bulan, sehingga pekerja 
lebih mudah mengakses JKP. 

Tentang manfaat, manfaat uang tunai diberikan oleh BPJamsostek paling lama 6 bulan dengan 
persentase tertentu-dari upah yang dilaporkan atau rata-rata upah nasional. Sementara 
pelatihan dan informasipasar kerja diselenggarakan Kemenaker. Mengingat kondisi ekonomi tiap 
wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berbeda, untuk memastikan pekerja dapat mempertahankan 
derajat kehidupan layak pasca-PHK (amanat Pasal 46B ayat (2) UU Cipta Kerja) sebaiknya upah 
mengacu pada minimal UMP/K yang berlaku di daerah tersebut atau upah yang dilaporkan. 

Terkait iuran, dalam rancangannya pemerintah menerapkan batas atas upah yaitu sesuai plafon 
(ceiling) JP atau menggunakah rata-rata upah nasional. Adapun sumber pembiayaan JKP berasal 



 

7 
 

dari rekom posisi iuran JKK, modal awal dan iuran pemerintah. Untuk memudahkan pembayaran 
iuran sebaiknya disesuaikan dengan iuran jamsos lain yang menggunakan acuan minimal 
UMP/UMK yang berlaku, apalagi ada rekomposisi iuran JKK Kehadiran JKP adalah baik. dan akan 
mendukung kesejahteraan pekerja bila didukung kemudahan dalam mengaksesnya dan tidak 
diskriminatif. Semoga RPP JKP dibuat dengan semangat mengedepankan kesejahteraan pekerja 
dan keluarganya. 
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Judul 500.000 Pekerja Terampil Disiapkan di Tempat Wisata 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-02-01 04:47:00 

Ukuran 175x143mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 35.000.000 

News Value Rp 175.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemulihan di sektor pariwisata yaitu 
peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami punya BLK yang dikelola pemerintah 
pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan 
karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun. Di samping itu kami juga punya 
BLK komunitas karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan dapat menyiapkan 500.000 pekerja 
terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Jumlah tersebut untuk mendukung 
terwujudnya lima destinasi super prioritas di Indonesia. 

Untuk tahun 2021, Kemnaker menargetkan akan melatih dan menyertifikasi kepada 500.000 
tenaga kerja di sektor pariwisata untuk lima destinasi wisata super prioritas," kata Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Minggu (31/1). 

 

500.000 PEKERJA TERAMPIL DISIAPKAN DI TEMPAT WISATA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan dapat menyiapkan 500.000 pekerja 
terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Jumlah tersebut untuk mendukung 
terwujudnya lima destinasi super prioritas di Indonesia. 

Untuk tahun 2021, Kemnaker menargetkan akan melatih dan menyertifikasi kepada 500.000 
tenaga kerja di sektor pariwisata untuk lima destinasi wisata super prioritas," kata Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Minggu (31/1). 

Menaker menyebut lima destinasi wisata prioritas tersebut yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan 
Bajo, Borobudur, dan Ukupang. Menurutnya, adanya upaya ini merupakan bagian dari pemulihan 
di sektor pariwisata. 
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"Pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan 
kerja di kawasan pariwisata setempat" jelasnya. 

Program Pelatihan 

Lebih jauh Menaker mengatakan salah satu upaya peningkatan kualitas pekerja adalah dengan 
pelatihan digital. Hal ini sangat baik dan akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0 yang 
berbasiskan teknologi digital. 

Menaker menambahkan pengembangan destinasi pariwisata prioritas juga bagian dari 
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi program unggulan Kemnaker pada tahun ini. 
Pasalnya, sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal namun juga informal seperti 
seotor kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 

"Kami punya BLK yang dikelola pemerintah pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh pemerintah 
daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus 
kita bangun. Di samping itu kami juga punya BLK komunitas karena banyak BLK komunitas itu 
yang jurusannya pariwisata" ucapnya. 

Menaker mengatakan, BLK kini tidak hanya melaksanakan pelatihan program dasar saja. BLK 
juga mulai berkembang melalui program unggulan dan didukung dengan instruktur yang 
kompeten di bidangnya, serta sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi mutakhir. 

Menaker menargetkan akan menghasilkan alumni BLK kompeten, baik dari segi pengetahuan, 
keterampilan, sikap, maupun etos kerja yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri. 
Sebab, hal ini akan memudahkan industri dalam merekrut tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi 
persyaratan yang dibutuhkan. 

ruf/N-3 
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Judul Kemnaker Siapkan Pekerja Terampil Dukung Pemulihan Pariwisata 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis TIM 

Tanggal 2021-02-01 04:22:00 

Ukuran 268x188mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 96.480.000 

News Value Rp 482.400.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun 2021, Kemnaker menargetkan 
akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500.000 tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 
lima destinasi wisata superprioritas yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan 
Likupang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos 
di tempat ini mendapatkan peningkatan kompetensinya. Saya kira sejarah dan pengrajin ulos 
sangat luar biasa dan harus dipertahankan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyadari DUDI sebagai penyerap 
tenaga kerja memiliki peran besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan 
di masa depan agar proses link and mateh antara pendidikan dan dunia kerja bisa tcrcipta 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bentuk kolaborasi seperti ini akan 
menghasilkan multiplier eff 'ect yang akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan 
pekerja dan perusahaan serta masyarakat pada umumnya 

 

Ringkasan 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap mendukung upaya pemulihan sektor 
pariwisata yang selama hampir setahun ini terdampak pandemi Covid-19. Kemnaker 
berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terampil yang siap bekerja di sektor 
pariwisata. Pekerja terampil tersebut termasuk untuk mendukung terwujudnya 5 destinasi 
superprioritas di Indonesia yang saat ini tengah dibangun. Kemnaker pada tahun ini menyiapkan 
tenaga kerja terampil hingga 500.000 orang. 
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KEMNAKER SIAPKAN PEKERJA TERAMPIL DUKUNG PEMULIHAN PARIWISATA 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap mendukung upaya pemulihan sektor 
pariwisata yang selama hampir setahun ini terdampak pandemi Covid-19. Kemnaker 
berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terampil yang siap bekerja di sektor 
pariwisata. 

Pekerja terampil tersebut termasuk untuk mendukung terwujudnya 5 destinasi super prioritas di 
Indonesia yang saat ini tengah dibangun. Kemnaker pada tahun ini menyiapkan tenaga kerja 
terampil hingga 500.000 orang. 

"Untuk tahun 2021, Kemnaker menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 
500.000 tenaga kerja di sektor pariwisata untuk lima destinasi wisata superprioritas yakni Danau 
Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," ujar Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah saat sambutan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) 
antara BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del dan Penandatangaan Perjanjian Kerja 
Bersama antara Ditjen Binapenta dengan PT, Toba Tenun Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, 
Sumatera Utara, Kamis (28/1). 

Menaker mengatakan, nota kesepahaman tersebut merupakan bagian dari dua program besar 
Kemnaker untuk pemulihan sektor pariwisata, yaitu peningkatan keterampilan SDM dan 
perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat. 

Dukung Pengrajin Ulos 

Kemnaker juga menjalin kerja sama melalui MoU untuk memberikan bantuan program Tenaga 
Kerja Mandiri (TKM) kepada Kelompok komunitas tenun Ulos yang bergabung dalam PT. Toba 
Tenun Sejahtera. Program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat pengrajin tenun ulos 
dalam menghadapi dinamika di masa pandemi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. 

Pada Jum'at (29/1), Menaker meninjau pengrajin ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi, di Kabupaten 
Samosir, Sumatera Utara. 

"Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos di tempat ini mendapatkan peningkatan 
kompetensinya. Saya kira sejarah dan pengrajin ulos sangat luar biasa dan harus dipertahankan," 
kata Menaker Ida. 

Menaker mengaku akan mengupayakan agar pengrajin ulos ini dapat meningkatkan 
kompetensinya melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Nanti setelah mendapatkan 
pelatihan. mereka akan difasilitasi oleh Kemnaker agar bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi 
wirausaha yang kompeten. 

Kolaborasi dengan Dunia Usaha 

Menaker Ida menambahkan pandemi Covid-19 menambah tantangan kondisi ketenagakerjaan 
di Indonesia, selain tantangan yang telah ada sebelumnya yaitu terkait kualitas SDM, kompetensi 
dan produktivitas. 

Menurut Menaker Ida, langkah pemerintah berfokus pada pembangunan SDM? khususnya 
melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi adalah tepat. Namun, 
seluruh program yang disiapkan pemerintah tidak akan berjalan baik, tanpa kolaborasi dan 
sinergi dengan para stakeholders khususnya dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). 

Hal itu disampaikan Menaker saat menyampaikan arahan pada Penandatanganan MoU BBPLK 
Medan dengan Asosiasi Lintas Perusahaaan, Sabtu (30/1). "Kami menyadari DUDI sebagai 
penyerap tenaga kerja memiliki peran besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan 
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saat ini dan di masa depan agar proses link and mateh antara pendidikan dan dunia kerja bisa 
tcrcipta," ujar Menaker. 

Menaker menambahkan, kerja sama dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta 
pemagangan dan penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja merupakan langkah yang 
sangat baik. 

"Bentuk kolaborasi seperti ini akan menghasilkan multiplier effect yang akan berdampak besar 
pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan perusahaan serta masyarakat pada umumnya," 
kata Menaker Ida. tim 
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Judul Bantuan subsidi gaji cair tahun ini? Simak penjelasan Menaker 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/bantuan-subsidi-gaji-cair-tahun-ini-
simak-penjelasan-menaker 

Jurnalis kompas.com 

Tanggal 2021-02-01 04:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk APBN tahun 2021, kami memang belum 
menerima perintah untuk menyalurkan kembali program bantuan subsidi upah. Saya kira, dari 
kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami berikan kepada dikoordinasikan oleh Pak Menko 
Perekonomian 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika memang kondisi perekonomiannya belum 
normal kembali, saya kira diskusi kami tentang program evaluasi bisa kita pertimbangkan (BLT 
subsidi gaji) kembali untuk dilakukan di tahun 2021 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, mudah-mudahan di bulan Januari ini 
yang memang sudah menerima pada gelombang pertama dan betul-betul datanya sudah clear 
semuanya maka akan kembali kita mintakan Perbendaharaan Negara untuk menyalurkan 
kembali 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 
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Ringkasan 

Dana BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam 
APBN 2021. Hal itu diakui oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah. Meski 
demikian, kata Ida, pencairan BLT bisa saja dilanjutkan, namun harus menyesuaikan dengan 
kondisi anggaran negara. 

 

BANTUAN SUBSIDI GAJI CAIR TAHUN INI? SIMAK PENJELASAN MENAKER 

Dana BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam 
APBN 2021. Hal itu diakui oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah. Meski 
demikian, kata Ida, pencairan BLT bisa saja dilanjutkan, namun harus menyesuaikan dengan 
kondisi anggaran negara. 

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi 
ekonomi berikutnya," ujar Ida saat kunjungan kerja di Medan seperti dikutip dari, Minggu 
(31/1/2021). 

Beberapa waktu lalu, Ida Fauziyah juga menyampaikan belum bisa memastikan penyaluran 
bantuan subsidi gaji pada tahun ini akan berlanjut. Hal ini dia sampaikan kepada jajaran Komisi 
IX DPR RI, dalam rapat kerja evaluasi program beberapa hari sebelumnya. 

Keputusan lanjut atau tidaknya BLT subsidi gaji tergantung dari Menko bidang Perekonomian 
sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) 
Airlangga Hartarto. 

"Untuk APBN tahun 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali 
program bantuan subsidi upah. Saya kira, dari kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami 
berikan kepada dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian," kata Ida. 

Lebih lanjut, kata dia, program bantuan subsidi gaji akan kembali terlaksana apabila 
perekonomian Indonesia masih belum stabil akibat pandemi virus corona (Covid-19). 

"Jika memang kondisi perekonomiannya belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang 
program evaluasi bisa kita pertimbangkan (BLT subsidi gaji) kembali untuk dilakukan di tahun 
2021," ucap dia. 

Sementara, untuk pekerja yang belum menerima pencairan BLT bantuan subsidi gaji pada termin 
kedua (November-Desember 2020), pihaknya akan mengupayakan kembali penyaluran pada 
Januari ini. Dengan syarat, apabila data penerima yang alami kendala tersebut dapat 
diselesaikan. 

"Jadi, mudah-mudahan di bulan Januari ini yang memang sudah menerima pada gelombang 
pertama dan betul-betul datanya sudah clear semuanya maka akan kembali kita mintakan 
Perbendaharaan Negara untuk menyalurkan kembali," kata dia. 

Untuk membantu pekerja di luar pemberian bantuan subsidi upah seperti yang dilakukan di tahun 
2020, ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. 

Kata dia, Kemnaker sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran sentral dalam 
mempersiapkan SDM unggul misalnya, selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi 
dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. 
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"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU 
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI 
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," ungkap Ida. 

Kerja sama, kata dia, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. 

"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan 
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan," ungkap Ida. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. 

"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi 
permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," kata politikus Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. 

Ia menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan multiplier effect yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, perusahaan 
dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang meningkat 
akibat pandemi Covid-19. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " " Penulis : Muhammad Idris Editor : 
Muhammad Idris. 
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Judul Pelatihan BBPLK Medan Turun 31,2% 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis Cristine E. Manik 

Tanggal 2021-02-01 04:17:00 

Ukuran 73x95mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 24.090.000 

News Value Rp 72.270.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Budi Hartawan (Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker) Meskipun menurun, inovasi yang kita lakukan tidak terhambat, kita terus melakukan 
penyesuasian dan inovasi metode pelatihan 

 

Ringkasan 

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan pada 2020 hanya bisa melatih 8.211 
tenaga kerja atau turun 31,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 12.000 tenaga kerja. 
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker Budi Hartawan 
mengatakan penurunan tersebut adalah dampak pandemi Covid-19. 

 

PELATIHAN BBPLK MEDAN TURUN 31,2% 

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan pada 2020 hanya bisa melatih 8.211 
tenaga kerja atau turun 31,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 12.000 tenaga kerja. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker Budi Hartawan 
mengatakan penurunan tersebut adalah dampak pandemi Covid-19. 

"Meskipun menurun, inovasi yang kita lakukan tidak terhambat, kita terus melakukan 
penyesuasian dan inovasi metode pelatihan," kata Budi, Sabtu (30/1). 

BBPLK menggandeng PT Edukasi Kreasi Solusi, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, PT Pelindo 
I, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan Indonesia Hotel General Manager Association 
(IHGMA). (Cristine Evifania Manik) 
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Judul Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja segera Rampung 

Nama Media Media Indonesia 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis E-2 

Tanggal 2021-02-01 04:08:00 

Ukuran 76x235mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 45.600.000 

News Value Rp 136.800.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) ''Pemerintah sejak awal 
telah membuka dan menyediakan empat kanal utama bagi masyarakat luas untuk memberikan 
masukan dan menyampaikan aspirasi," 

 

Ringkasan 

Pemerintah mengebut penyelesaian 54 aturan turunan dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja 
yang terdiri atas 49 peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres) untuk 
mendorong penyediaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha. 

Di kesempatan berbeda, asosiasi buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN 
menyoroti RPP soal Ketenagakerjaan. 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan RPP tersebut masih memuat aturan yang justru 
bertentangan dengan UU Cipta Kerja, misalnya aturan tentang pesangon. 

"RPP yang disiapkan Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) justru melanggar sendiri norma hukum 
yang ada di dalam UU Cipta Kerja, karena mengatur pemberian pesangon yang lebih rendah," 
tuding Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (30/1). 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan RPP tersebut masih memuat aturan yang justru 
bertentangan dengan UU Cipta Kerja, misalnya aturan tentang pesangon. 

 

ATURAN PELAKSANA UU CIPTA KERJA SEGERA RAMPUNG 

PEMERINTAH mengebut penyelesaian 54 aturan turunan dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja 
yang terdiri atas 49 peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres) untuk 
mendorong penyediaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha. 
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, kemarin, mengatakan 
pemerintah membuka dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan 
dan aspirasi dalam penyusunan aturan pelaksana tersebut. 

''Pemerintah sejak awal telah membuka dan menyediakan empat kanal utama bagi masyarakat 
luas untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi," katanya melalui keterangan 
tertulisnya, kemarin. 

Keempat kanal itu yakni melalui portal dan posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA). 
Acara Serap Aspirasi, dan melalui surat resmi ke Kemenko Perekonomian dan 
kementerian/lembaga terkait. 

Hingga 25 Januari 2021, pemerintah telah menerima aspirasi masyarakat melalui portal UU Cipta 
Kerja dan Posko Cipta Kerja sebanyak 112 masukan melalui web-form, 48 melalui e-mail, dan 
jumlah akses ke portal sebanyak 4,88 juta pengakses. 

Di kesempatan berbeda, asosiasi buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN 
menyoroti RPP soal Ketenagakerjaan. 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan RPP tersebut masih memuat aturan yang justru 
bertentangan dengan UU Cipta Kerja, misalnya aturan tentang pesangon. 

"RPP yang disiapkan Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) justru melanggar sendiri norma hukum 
yang ada di dalam UU Cipta Kerja, karena mengatur pemberian pesangon yang lebih rendah," 
tuding Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (30/1). 

Begitu juga dengan aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan 
waktu istirahat. serta PHK yang dapat merugikan buruh. 

KSPI, sebutnya, meminta kepada pemerintah, khususnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 
untuk menghentikan pembahasan RPP tersebut. (Try/Ins/E-2) 
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Judul BEKALI PEKERJA AGAR SIAP TEMPUR 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg14 

Jurnalis Reni Lestari 

Tanggal 2021-02-01 04:04:00 

Ukuran 261x295mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 228.375.000 

News Value Rp 685.125.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Guy Ryder (Direktur Jenderal ILO) Tanda-tanda pemulihan yang kami lihat 
menggembirakan, tetapi rapuh dan sangat tidak pasti 

positive - Angel Gurria dan Klaus Swab (Sekretaris Jenderal OECD dan pendiri WEF) “Ketika krisis 
kesehatan berlanjut, dampaknya terhadap risiko ketenagakerjaan menjadi tahan lama,” 

 

Ringkasan 

Merancang ulang pasar tenaga kerja di dunia setelah pandemi menjadi salah satu sorotan pada 
Forum Ekonomi Dunia (WEF) tahun ini yang ditutup Jumat (29/1). Disrupsi ganda yang 
diakibatkan pandemi dan akselerasi teknologi menyebabkan pemulihan pasar tenaga kerja akan 
membutuhkan waktu lama meskipun pemulihan ekonomi dan peluncuran vaksin telah dimulai 
tahun ini. 

Ketika pandemi Covid-19 melanda, tingkat pengangguran di negara anggota Organisasi Kerja 
Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) meningkat 3,6 poin persentase menjadi 8,8% antara 
Februari dan April 2020, level tertinggi dalam satu dekade. Tingkat pengangguran OECD sesudah 
itu turun, tetapi diperkirakan akan tetap di atas level sebelum pandemi pada 2022. 

 

BEKALI PEKERJA AGAR SIAP TEMPUR 

Beberapa pekerjaan mungkin tidak akan pernah kembali setelah pandemi Covid-19 mereda. Itu 
menjadi kenyataan pahit bagi pasar tenaga kerja yang terpukul krisis dan terkena imbas 
percepatan adopsi teknologi. 

Reni Lestari 

reni.lestari@bisnis.com 

Merancang ulang pasar tenaga kerja di dunia setelah pandemi menjadi salah satu sorotan pada 
Forum Ekonomi Dunia (WEF) tahun ini yang ditutup Jumat (29/1). Disrupsi ganda yang 
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diakibatkan pandemi dan akselerasi teknologi menyebabkan pemulihan pasar tenaga kerja akan 
membutuhkan waktu lama meskipun pemulihan ekonomi dan peluncuran vaksin telah dimulai 
tahun ini. 

Ketika pandemi Covid-19 melanda, tingkat pengangguran di negara anggota Organisasi Kerja 
Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) meningkat 3,6 poin persentase menjadi 8,8% antara 
Februari dan April 2020, level tertinggi dalam satu dekade. Tingkat pengangguran OECD sesudah 
itu turun, tetapi diperkirakan akan tetap di atas level sebelum pandemi pada 2022. 

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria dan pendiri WEF Klaus Swab dalam catatan bersama 
menyatakan pukulan terhadap pekerjaan di seluruh dunia terus berlanjut karena peluncuran dan 
distribusi vaksin diperkirakan memakan waktu. 

“Ketika krisis kesehatan berlanjut, dampaknya terhadap risiko ketenagakerjaan menjadi tahan 
lama,” kata mereka. 

Sementara itu, dilansir Bloomberg, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mencatat 
pandemi Covid-19 telah menghapus setara 255 juta pekerjaan. 

Menurut ILO, di bawah skenario dasar, jumlah pekerjaan purnawaktu pada tahun ini masih 90 
juta lebih sedikit daripada sebelum pandemi. 

“Tanda-tanda pemulihan yang kami lihat menggembirakan, tetapi rapuh dan sangat tidak pasti,” 
kata Direktur Jenderal ILO Guy Ryder. 

ILO menggarisbawahi kerusakan akibat pandemi pada pasar tenaga kerja sekitar empat kali lipat 
lebih besar daripada krisis keuangan 2009. 

Pekerjaan baru akan muncul karena perubahan pola permintaan dan penggunaan teknologi baru 
di sektor-sektor seperti ekonomi hijau, pendidikan, serta penggunaan data dan kecerdasan 
buatan di semua industri dan sektor. 

LATIH ULANG 

Tenaga kerja perlu dibekali dengan penataan ulang dan peningkatan keterampilan. OECD dan 
WEF memperkirakan 50% pekerja akan membutuhkan penataan ulang keterampilan pada 2025 
untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah. 

Pelatihan secara online menjadi pilihan utama saat ini sebab pandemi telah mendorong 
peningkatan lima kali lipat penyediaan pembelajaran daring oleh pemberi kerja. Reskilling 
Revolution Platform yang belum lama ini diluncurkan WEF menyatukan pemerintah, bisnis, dan 
masyarakat. Targetnya, 1 miliar orang pada 2030 memiliki keterampilan dan pendidikan tentang 
pekerjaan yang lebih baik. 

Selain itu, WEF juga menekankan bahwa kebijakan menyelamatkan pasar tenaga kerja 
selayaknya tidak mengorbankan kelompok rentan mana pun untuk mendapatkan manfaat 
minimum. Sebab dimungkiri atau tidak, pandemi telah menunjukkan wajah ketimpangan dunia 
di mana perempuan, anak muda, etnis minoritas, dan pekerja berpenghasilan rendah, menjadi 
yang paling terpukul. 

“Upaya sektor publik dan swasta harus memastikan bahwa saat kita membangun kembali, pasar 
tenaga kerja pascapandemi menanamkan keadilan bagi semua segmen masyarakat,” kata Gurris 
dan Swab. 

Negara-negara didorong bergerak cepat membangun jembatan untuk stabilitas pekerjaan pada 
masa depan. 
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HILANG DISAPU PANDEMI 

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mencatat pandemi Covid-19 telah menghapus setara 
255 juta pekerjaan. ILO menggarisbawahi kerusakan akibat pandemi pada pasar tenaga kerja 
sekitar empat kali lipat lebih besar daripada krisis keuangan 2009. Penurunan jam kerja pada 
kuartal IV/2020 sebesar 4,6%, setara 130 juta pekerjaan penuh waktu. Dalam skenario 
pesimistis, yakni kemajuan vaksin lambat dan dampak pandemi berkepanjangan, kerugian pasar 
tenaga kerja akan tetap pada tingkat itu tahun ini. 

Sumber: ILO, Januari 2020 

Kehilangan pekerjaan: 114 juta, setara 50% total kehilangan jam kerja 

Kehilangan jam kerja pada pekerjaan: setara 50% total kehilangan jam kerja 

Kehilangan pendapatan pekerja (sebelum dukungan pemerintah) US$3,7 triliun, 4,4% PDB dunia 
2019 

Beralih tidak aktif bekerja 81 juta 

Beralih jadi pengangguran 33 juta 

Kehilangan jam kerja, pekerjaan, dan pendapatan pada 2020 

Bisnrfs/Adl Pranvono. 
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BERITA FOTO - PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Sebanyak 166 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersiap pulang ke Surabaya dengan 
menggunakan pesawat carter Citilink OG 8553 dari Kuala Lumpur International Airport (KLIA) di 
Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (30/1). Mereka mengikuti Program Rekalibrasi Pulang Pemerintah 
Malaysia yang difasilitasi oleh KBRI di Kuala Lumpur dan Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia 
(AOMI) Malaysia. 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Semua aspirasi dan masukan 
tersebut telah ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab di sektor 
teknis bersama dengan Tim Teknis di Kemenko Perekonomian, serta dari Kemenkumham, 
Setneg, dan Setkab, dalam proses harmonisasinya 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Selain itu, UU Cipta Kerja ini juga 
mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan berusaha, hingga mendorong 
masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan pemberdayaan UKM, serta upaya pencegahan 
dan pemberantasan korupsi melalui sistem elektronik yang terintegrasi 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Tidak mungkin 
buruh yang menolak UU Cipta Kerja kemudian secara bersamaan juga terlibat di dalam 
pembahasan RPP 

 

Ringkasan 

Pemerintah segera menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja 
setelah melakukan pembahasan dengan para pemangku kepentingan yang terlibat. Pemerintah 
menjamin aspirasi dan masukan terkait isi dari seluruh elemen menjadi bagian dari regulasi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada empat kanal 
untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. Semuanya adalah portal dan posko UU Cipta Kerja, 
tim serap aspirasi (TSA), acara serap aspirasi, dan surat resmi ke kementerian atau lembaga 
terkait. 
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ATURAN TURUNAN SEGERA RAMPUNG 

Pemerintah segera menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja 
setelah melakukan pembahasan dengan para pemangku kepentingan yang terlibat. Pemerintah 
menjamin aspirasi dan masukan terkait isi dari seluruh elemen menjadi bagian dari regulasi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada empat kanal 
untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. Semuanya adalah portal dan posko UU Cipta Kerja, 
tim serap aspirasi (TSA), acara serap aspirasi, dan surat resmi ke kementerian atau lembaga 
terkait. 

Hingga Senin (25/1) tercatat 112 masukan melalui formulir situs, 48 surat elektronik, dan akses 
ke portal sebanyak 4,88 juta pengakses. Dari acara serap aspirasi yang dilakukan di 15 daerah 
seluruh Indonesia, ada 38 berkas masukan. 

Kemuian masukan melalui TSA yang menampung, membahas, dan memberikan rekomendasi 
sebanyak 227 berkas masukan. Melalui suratresmi ke kementerian atau lembaga terkait, ada 72 
berkas 

"Semua aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga yang 
bertanggung jawab di sektor teknis bersama dengan Tim Teknis di Kemenko Perekonomian, 
serta dari Kemenkumham, Setneg, dan Setkab, dalam proses harmonisasinya," katanya, Minggu 
(31/1). 

Airlangga menjelaskan aturan turunan terdiri atas 49 rancangan peraturan pemerintah (RPP) 
dan 5 rancangan peraturan presiden (Raperpres). Sebanyak 2 RPP sudah diundangkan, yakni PP 
73/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP 74/2020 tentang Modal Awal Lembaga 
Pengelola Investasi. 

Aturan turunan ini, tutur Airlangga, makin mengukuhkan tujuan utama pembuatan UU Cipta 
Kerja, yakni mendorong terciptanya layanan pemerintahan yang lebih efisien, mudah, dan pasti, 
dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). 

"Selain itu, UU Cipta Kerja ini juga mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan 
perizinan berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, penguatan dan 
pemberdayaan UKM, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem 
elektronik yang terintegrasi," jelasnya. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aliansi buruh tidak 
pemah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah 
(RPP) terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. 

"Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja kemudian secara bersamaan juga terlibat 
di dalam pembahasan RPP," katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Sabtu (30/1) 

Said menjelaskan hal lain yang melatari serikat buruh tidak mau terlibat dalam pembahasan RPP 
adalah aliansi aliansi buruh sedang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 
UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenakerjaan. (Jaffry Prabu Prakoso) 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah 
sejak awal telah membuka dan menyediakan empat kanal utama bagi masyarakat luas untuk 
memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi 

 

Ringkasan 

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyatakan pemerintah mengebut penyelesaian 
54 aturan turunan UU Cipta Kerja. Upaya mempercepat peraturan pelaksanaan itu diharapkan 
bisa mempercepat penyediaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha. 

Menteri Koordinator Bidang (Menke) Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu 
(31/1), mengatakan dari 54 aturan turunan itu terdiri atas 49 peraturan pemerintah (PP) dan 
lima peraturan presiden (perpres). 

Dia berharap aturan itu mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan 
berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, terutama usaha mikro dan 
kecil, serta membantu mencegah dan memberantas korupsi melalui sistem elektronik yang 
terintegrasi. 

 

REGULASI PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DIKEBUT 

JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyatakan pemerintah mengebut 
penyelesaian 54 aturan turunan UU Cipta Kerja. Upaya mempercepat peraturan pelaksanaan itu 
diharapkan bisa mempercepat penyediaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha. 

Menteri Koordinator Bidang (Menke) Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu 
(31/1), mengatakan dari 54 aturan turunan itu terdiri atas 49 peraturan pemerintah (PP) dan 
lima peraturan presiden (perpres). 
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Dalam penyusunan aturan tersebut, pemerintah, jelas Airlangga, membuka dan memberikan 
ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi. "Pemerintah sejak awal 
telah membuka dan menyediakan empat kanal utama bagi masyarakat luas untuk memberikan 
masukan dan menyampaikan aspirasi," kata Airlangga. 

Keempat kanal pengaduan itu, yakni melalui tim serap aspirasi (TSA), acara serap aspirasi, serta 
melalui surat resmi ke Kemenko Perekonomian dan kementerian/lembaga terkait. Hingga 25 
Januari 2021, pemerintah menerima aspirasi masyarakat melalui portal UU Cipta Kerja dan Posko 
Cipta Kerja sebanyak 112 masukan melalui, 48 melalui dan jumlah akses ke portal sebanyak 4,88 
juta pengakses. 

Masukan melalui acara serap aspirasi yang dilakukan secara tatap muka (luring/) di 15 daerah 
seluruh Indonesia, mencatat masukan sebanyak 38 berkas masukan. 

Aspirasi dan masukan melalui TSA yang menampung, membahas, dan memberikan rekomendasi 
sebanyak 227 berkas masukan. Selain itu, melalui surat resmi ke Kemenko Perekonomian 
maupun ke kementerian dan lembaga terkait, sebanyak 72 berkas masukan. Sampai saat ini, 
dari 54 peraturan turunan, ada dua rancangan PP (RPP) yang sudah menjadi PP dan 
diundangkan yakni PP 73/2020 dan PP 74/2020. 

Kemudian, sebanyak 38 RPP dan empat rancangan perpres telah selesai dan disampaikan kepada 
Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, ada sembilan RPP dan satu rancangan 
perpres telah selesai dibahas dan dalam proses harmonisasi dan pembulatan substansinya. 
Aturan turunan itu, kata Airlangga mengukuhkan tujuan utama UU Cipta Kerja, sebagai reformasi 
regulasi dan upaya debirokratisasi. 

Dia berharap aturan itu mendorong ketersediaan lapangan kerja, kemudahan perizinan 
berusaha, hingga mendorong masyarakat membuka usaha baru, terutama usaha mikro dan 
kecil, serta membantu mencegah dan memberantas korupsi melalui sistem elektronik yang 
terintegrasi. 

Sebelumnya, Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil Menengah Indonesia, Sutrisno 
Iwantono, mengatakan aturan itu perlu menyederhanakan administrasi perpajakan untuk 
pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat. n. 
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Narasumber 

positive - Wisantoro (Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa 
dan Timur Tengah BP2MI) Harapannya semua keluarga diberikan kesehatan lahir dan batin, 
tentu semua ini takdir ada pada Allah, dan kita harus percaya pada itu. BP2MI mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pemulangan jenazah 
almarhumah Afriyani 

negative - Wisantoro (Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan 
Eropa dan Timur Tengah BP2MI) PMI Afriani adalah korban dari perusahaan yang mengirim 
pekerja migran secara non prosedural. Sebab pemerintah Indonesia telah menghentikan 
penempatan PMI ke Timur Tengah sebagai pekerja rumah tangga sejak tahun 2015 

positive - Badri (Ayah kandung Ariyani) Saya sudah ada yang mengurus, saya di sini tenang dan 
baik-baik saja 

 

Ringkasan 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memfasiltasi pemulangan jenazah Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) Afriyani dari Arab Saudi. Sebelumnya, jenazah Afriyani ditemukan dalam 
sebuah koper di Arab Saudi. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penempatan dan Pelindungan 
Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI Wisantoro mengatakan, atas nama BP2MI bersama 
UPT BP2MI Serang mengucapkan belasungkawa yang sedalam dalamnya. Semoga almarhumah 
diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya, karena Afriyani adalah pahlawan 
devisa dan pahlawan keluarga. 

 

BP2MI MEMFASILITASI PEMULANGAN JENAZAH PMI AFRIANI DARI ARAB SAUDI 

JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memfasiltasi pemulangan 
jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Afriyani dari Arab Saudi. Sebelumnya, jenazah Afriyani 
ditemukan dalam sebuah koper di Arab Saudi. 
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Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah 
BP2MI Wisantoro mengatakan, atas nama BP2MI bersama UPT BP2MI Serang mengucapkan 
belasungkawa yang sedalam dalamnya. Semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya 
dan diterima amal ibadahnya, karena Afriyani adalah pahlawan devisa dan pahlawan keluarga. 

"Harapannya semua keluarga diberikan kesehatan lahir dan batin, tentu semua ini takdir ada 
pada Allah, dan kita harus percaya pada itu. BP2MI mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu kelancaran pemulangan jenazah almarhumah Afriyani," jelas 
Wisantoro saat menerima jenazah Afriyani di Bandara Sekarno Hatta, Tangerang Banten, Minggu 
31/1/2020. 

Wisantoro menambahkan, selanjutnya jenazah almarhumah dimakamkan di kampung 
halamnnya di Desa Bakung RT 04/01, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 
Minggu (31/1/2020). "PMI Afriani adalah korban dari perusahaan yang mengirim pekerja migran 
secara non prosedural. Sebab pemerintah Indonesia telah menghentikan penempatan PMI ke 
Timur Tengah sebagai pekerja rumah tangga sejak tahun 2015," katanya. 

Sepekan sebelum meningggal, Badri ayah kandung Ariyani, sempat melakukan Video Call dengan 
Afriani. Lewat sambungan handphone, Afriani mengatakan sudah Bapak jangan menangis. "Saya 
sudah ada yang mengurus, saya di sini tenang dan baik-baik saja," kenang Badri. 

Menurut pihak keluarga, sekitar Tahun 2019 Afriani pergi bekerja ke Arab Saudi sebagai Penata 
Laksana Rumah Tangga (PLRT). Afriani diajak oleh seseorang yang rumahnya tidak jauh dari 
lingkungannya. Pada Senin (30/11/2020), Kementerian Luar Negeri dan Konsulat Jenderal RI di 
Jeddah, melaporkan penemuan jenazah WNI di dalam koper di wilayah Mina, Mekkah. Jenazah 
itu teridentifikasi sebagai perempuan WNI berinisial A berusia 23 tahun. 

(fri/jpnn). 
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Narasumber 

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI) Ada perbedaan 
persepsi ya, kalau Menteri Keuangan menyampaikan itu tetap diberikan dan kata Menteri 
Ketenagakerjaan tidak. Kalau dari kita sebenarnya tentu bantuan subsidi upah ini dibutuhkan 
dalam kondisi seperti ini, apalagi banyak daerah yang melakukan PSBB dan berdampak pada 
industri yang akhirnya industri itu merumahkan sebagian karyawannya lagi dan ada yang 
upahnya juga tidak sesuai dengan aturan 

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI) Artinya dampaknya 
cukup signifikan karena buruh akhirnya daya belinya meningkat, yang berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi 

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI) Tahun kemarin yang 
ditargetkan menerima itu kan 15 jutaan, di Jawa Barat dua jutaan orang. Tapi masih banyak 
laporan ke kami, tidak dapat subsidi itu. Kami urus ke BPJS juga adab banyak berbagai alasan 
jawabannya 

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI) Kita berharap 
dianggarkan lagi tahun ini, kemudian pendataannya diperbaiki, kemudian seluruh pekerja buruh 
juga mendapatkannya. Dan kalaupun tidak dianggarkan untuk tahun ini, apa alasannya, dan 
anggaran tahun lalu yang sudah disalurkan harus diaudit secara transparan 

 

Ringkasan 

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, mengatakan para buruh dan 
pekerja berharap bantuan langsung tunai BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah 
(BSU) tetap disalurkan pemerintah pada 2021. Terkait kabar bahwa Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah menyatakan BSU belum dianggarkan untuk 2021 dan harus melihat kondisi 
pandemi Covid-19 lebih lanjut, Roy mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan 
tetap menyalurkan BSU untuk para pekerja dan buruh tahun ini. 
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MASIH ADA YANG BELUM TERIMA DI 2020, BURUH BERHARAP TAHUN INI SUBSIDI 
UPAH TETAP DIBERIKAN 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, 
mengatakan para buruh dan pekerja berharap bantuan langsung tunai BPJS Ketenagakerjaan 
atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) tetap disalurkan pemerintah pada 2021. 

Terkait kabar bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan BSU belum dianggarkan 
untuk 2021 dan harus melihat kondisi pandemi Covid-19 lebih lanjut, Roy mengatakan Menteri 
Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan tetap menyalurkan BSU untuk para pekerja dan buruh 
tahun ini. 

"Ada perbedaan persepsi ya, kalau Menteri Keuangan menyampaikan itu tetap diberikan dan 
kata Menteri Ketenagakerjaan tidak. Kalau dari kita sebenarnya tentu bantuan subsidi upah ini 
dibutuhkan dalam kondisi seperti ini, apalagi banyak daerah yang melakukan PSBB dan 
berdampak pada industri yang akhirnya industri itu merumahkan sebagian karyawannya lagi dan 
ada yang upahnya juga tidak sesuai dengan aturan," kata Roy melalui ponsel, Minggu (31/1). 

Subsidi ini, katanya, bisa meningkatkan daya beli daya beli para pekerja dan buruh. Dengan 
adanya subsidi diberikan pemerintah tahun lalu, katanya, terbukti berdampak terhadap 
pertumbuhan ekonomi yang tadinya minus 5,29 menjadi mendekati minus 1 persen. 

"Artinya dampaknya cukup signifikan karena buruh akhirnya daya belinya meningkat, yang 
berdampak pada pertumbuhan ekonomi," katanya. 

Sejak Juli 2020, katanya, memang kondisi perekonomian terus membaik. Pekerja yang tadinya 
dirumahkan kembali bekerja, walaupun masih ada yang belum dipekerjakan kembali sampai 
awal 2021. 

Roy meminta pemerintah mengevaluasi kembali pemberian subsidi upah yang diberikan pada 
tahun lalu. Kemudian memperbaiki data penerimanya sebab masih banyak pekerja yang tidak 
mendapat subsidi tersebut walaupun memenuhi syarat. 

"Tahun kemarin yang ditargetkan menerima itu kan 15 jutaan, di Jawa Barat dua jutaan orang. 
Tapi masih banyak laporan ke kami, tidak dapat subsidi itu. Kami urus ke BPJS juga adab banyak 
berbagai alasan jawabannya," katanya. 

Tahun lalu, katanya, bantuan subsidi tersebut totalnya diberikan Rp 2,4 juta per pekerja, atau 
Rp 600 ribu per bulan. Jika tahun ini bantuan tersebut tidak diberikan kembali, pemerintah wajib 
memberikan alasan yang jelas. 

"Kita berharap dianggarkan lagi tahun ini, kemudian pendataannya diperbaiki, kemudian seluruh 
pekerja buruh juga mendapatkannya. Dan kalaupun tidak dianggarkan untuk tahun ini, apa 
alasannya, dan anggaran tahun lalu yang sudah disalurkan harus diaudit secara transparan," 
katanya. 
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Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1976568/mengangkat-potensi-
desa-menjadi-mandiri-dikala-pandemi-covid-19 

Jurnalis Nur Aprilliana Br. Sitorus 

Tanggal 2021-01-31 20:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan banyaknya SDM yang kompeten, 
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan. kesejahteraan usai pandemi COVID-19 

positive - Rejo Misno (Kepala Desa Punden) Harapannya wisata Punden Rejo ini dapat 
mengembangkan perekonomian khususnya untuk Desa Punden Rejo dalam menghadapi 
pandemi COVID-19 

positive - Martuani Sormin (Kapolda Sumut) Paten berarti hebat dan tangguh. Kami sematkan 
ke Desa Punden Rejo untuk membantu mengantisipasi dan memutus mata rantai COVID-19 

 

Ringkasan 

Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi 
Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi 
oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah saat melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sabtu, mengungkapkan ada sekitar 29,12 
juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19. Sehingga menurut langkah 
pemerintah saat ini untuk fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. 

 

MENGANGKAT POTENSI DESA MENJADI MANDIRI DIKALA PANDEMI COVID-19 

Medan - Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, 
Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai 
pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. 

Kemudian, pada 2 Maret 2020, kasus COVID-19 pertama ditemukan di Indonesia yang 
diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. 
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Sudah hampir satu tahun sejak kasus pertama ditemukan di Indonesia, namun hingga kini kasus 
COVID-19 menunjukkan peningkatan baik penambahan kasus baru maupun kematian. 

Ini bukan sebatas klaim, tetapi mengacu kepada bukti. Hal ini dapat dilihat pada data yang 
diumumkan Satuan Tugas COVID-19 ter tanggal 31 Januari 2021. Di mana, jumlah kasus 
terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia secara keseluruhan mencapai 1.078.314 orang dengan 
perincian 873.221 orang sembuh, 175.095 orang masih dirawat dan 29.998 meninggal dunia. 

Wabah ini secara dahsyat "menginfeksi" berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, 
ekonomi bahkan sosial. Sebagian kegiatan ekonomi lumpuh, sebagian masyarakat mengalami 
pemutusanhubungan kerja (PHK), sebagian lagi dirumahkan dengan gaji yang terpaksa dipotong 
atau bahkan tanpa digaji. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sabtu, 
mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi 
COVID-19. Sehingga menurut langkah pemerintah saat ini untuk fokus pada pembangunan 
sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. "Dengan banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan 
tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan 
perekonomian dan. kesejahteraan usai pandemi COVID-19," katanya. 

Punden Rejo Berbagai upaya juga sudah dilakukan pemerintah agar virus tersebut tidak semakin 
menyebar. Di antaranya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan memberikan 
sanksi bagi yang tidak mengindahkannya. 

Perkembangan selanjutnya yakni pendistribusian jutaan vaksin ke berbagai daerah dan vaksinasi 
juga sudah berjalan dengan target pertama adalah tenaga kesehatan. Meski sudah ada vaksin, 
masyarakat tentunya tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, 
menjaga jarak dan menggunakan masker. 

Meski begitu, pemerintah dan seluruh komponen bangsa juga harus berfikir keras untuk 
menemukan jalan keluar dari ketidakpastian krisis yang tampaknya masih akan lama 
berlangsung. Untuk itulah berbagai potensi yang ada harus dimaksimalkan, tidak terkecuali 
potensi yang ada di desa-desa. Berbagai potensi tersebut harus dikelola dengan baik agar 
kembali menangkap perekonomian warga. 

Di masa pandemi COVID-19 saat ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu solusi 
bagi pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian. Jika pemerintah desa dan pengelola 
BUMDes mampu mengefektifkan kegiatan, maka perekonomian masyarakat tidak akan 
terkendala meskipun dalam masa pandemi COVID-19. 

Seperti misalnya di Desa Punden Rejo yang berada di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten 
Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan memanfaatkan dana desa yang dikelola oleh BUMDes, 
desa tersebut kini menjadi salah satu objek wisata yang dikenal dengan wisata sawah Punden 
Rejo. Ramah lingkungan Seluruh properti yang ada di wisata ini memakai bahan ramah 
lingkungan. Seperti, jalur pejalan kaki menuju pondok-pondok di tengah sawah yang terbuat 
dari material bambu. 

Para pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan yang masih sangat asri sembari menikmati 
beragam makanan makanan tradisional yang disajikan oleh masyarakat desa setempat. Tak 
hanya itu saja, wisata Punden Rejo ini juga menyediakan perahu yang bisa membawa para 
pengunjung menyusuri sungai di kawasan tersebut. 

Saat hari mulai sore dan gelap, para pengunjung juga dapat menyaksikan sunset atau matahari 
terbenam bersama keluarga atau orang terkasih di antara hamparan sawah dan juga hembusan 
angin yang menyejukkan. 
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Kepala Desa Punden Rejo Misno mengatakan bahwa pengelolaan wisata Punden Rejo ini dibantu 
oleh peran serta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Deli Serdang dan juga masyarakat 
Desa Punden Rejo. Menurut dia, kesadaran masyarakat Punden Rejo dalam mendorong sektor 
pariwisata ini cukup bagus. Sehingga diharapkan bisa menjadi motivasi bagi daerah lain untuk 
mengembangkan potensi mewujudkan desa wisata. 

"Harapannya wisata Punden Rejo ini dapat mengembangkan perekonomian khususnya untuk 
Desa Punden Rejo dalam menghadapi pandemi COVID-19," katanya. 

Desa Punden Rejo juga telah diresmikan sebagai Kampung Paten oleh Kepala Kepolisian Daerah 
Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin pada Maret 2020. Menurut Kapolda, 
kampung paten Desa Punden Rejo telah mendukung ketahanan pangan Kabupaten Deli Serdang 
dalam menghadapi situasi dampak pandemi COVID-19. 

"Paten berarti hebat dan tangguh. Kami sematkan ke Desa Punden Rejo untuk membantu 
mengantisipasi dan memutus mata rantai COVID-19," tutur Kapolda Sumut. 

Desa Punden Rejo juga diapresiasi Kapolda Sumut karena telah memiliki posko, tempat isolasi 
mandiri serta dapur umum dengan memanfaatkan dana desa yang tersedia untuk mencegah 
penyebaran COVID-19 Meski di tengah pandemi, Desa Punden Rejo tetap produktif dan inovatif 
menciptakan desa wisata atau desa sawah dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan 
Dia menyatakan bangga dan memberi acungan jempol untuk seluruh masyarakat Desa Punden 
Rejo yang tetap produktif dan kreatif. 

Ia berharap Desa Punden Rejo ini menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam mencegah 
penyebaran COVID-19. Ini merupakan kreatifitas yang mampu menyulap suatu kampung 
menjadi tempat wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menuju tatanan 
hidup baru. 
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Judul Tak Ada Alokasi Anggaran, Subsidi Upah Tahun 2021 Ditiadakan 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembangunan SDM khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat tepat saat ini 
karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah 
perlindungan skill (kompetensi) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan banyaknya SDM yang kompeten, 
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan. kesejahteraan usai pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) 
tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Untuk membantu pekerja di luar pemberian 
BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai 
program. 

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi 
ekonomi berikutnya, " kata Ida, menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan 
penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen 
Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan, di Medan, Sabtu (30/1/2021). 
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TAK ADA ALOKASI ANGGARAN, SUBSIDI UPAH TAHUN 2021 DITIADAKAN 

MEDAN - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa dana bantuan subsidi upah 
(BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Untuk membantu pekerja di luar 
pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan 
berbagai program. 

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi 
ekonomi berikutnya," kata Ida, menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan 
penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen 
Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan, di Medan, Sabtu (30/1/2021). 

Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan 
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha 
dan dunia industri (DUDI). Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses 
pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi. 

"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU 
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI 
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," katanya. 

Kerja sama dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja ini merupakan langkah yang sangat baik. 
Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan 
kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi, "Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten," katanya. 

Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, 
perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang 
meningkat akibat pandemi Covid-19. 

Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak 
pandemi Covid-19 sehingga langkah pemerintah untuk fokus pada pembangunan sumber daya 
manusia (SDM) dinilai tepat. 

"Pembangunan SDM khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan 
kompetensi dinilai sangat tepat saat ini karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja 
baru dan para pekerja adalah perlindungan skill (kompetensi)," ungkapnya. 

Menurut dia, setiap pekerja harus punya skill dan tersertifikasi. Skill juga harus diperbaharui 
secara terus menerus agar bisa mengikuti perubahan karakter pekerjaan yang begitu cepat. 
Dengan adanya skill, setiap individu akan punya kemampuan bekerja secara terus menerus baik 
bekerja untuk orang lain maupun membuka lapangan kerja baru. 

"Dengan banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan 
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan. kesejahteraan usai 
pandemi Covid-19," katanya. (Ant). 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih menunggu, sementara di APBN 
2021 masih belum atau tidak dialokasikan. Kita belum tahu, sampai sekarang memang belum 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nanti kami melihat bagaimana kondisi 
ekonomi berikutnya. Tapi memang tidak dialokasi di APBN 2021 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia akhirnya memutuskan terkait 
keberlanjutan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja di tengah Covid-19, untuk termin ketiga. 
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan, bahwa APBN 2021 tidak mengalokasikan 
dana BSU untuk termin ketiga. Itu artinya, hampir dipastikan alokasi BSU Covid-19 telah diputus 
pemerintah. Begitupun, kementerian ketenagakerjaan masih menunggu kebijakan pemerintah 
untuk memastikan keberlanjutan BSU tahun ini. 
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WADUH! KEMENAKER RI TIDAK ALOKASIKAN BSU DI APBN 2021 

Medan: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia akhirnya memutuskan 
terkait keberlanjutan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja di tengah Covid-19, untuk termin 
ketiga. 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan, bahwa APBN 2021 tidak mengalokasikan 
dana BSU untuk termin ketiga. Itu artinya, hampir dipastikan alokasi BSU Covid-19 telah diputus 
pemerintah. Begitupun, kementerian ketenagakerjaan masih menunggu kebijakan pemerintah 
untuk memastikan keberlanjutan BSU tahun ini. 

"Kami masih menunggu, sementara di APBN 2021 masih belum atau tidak dialokasikan. Kita 
belum tahu, sampai sekarang memang belum," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di 
Medan, Sabtu (30/1/ 2021). 

Meski BSU tidak dialokasikan di APBN 2021, namun pemerintah akan melihat perkembangan 
kondisi ekonomi nasional di tengah pandemi Covid -19 saat ini. "Nanti kami melihat bagaimana 
kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang tidak dialokasi di APBN 2021," jelasnya. 

Kementerian ketenagakerjaan tahun 2021 mulai memberikan stimulus melalui program 
peningkatan kualitas dan skill pekerja di tengah pandemi. Maka, untuk membantu pekerja di luar 
pemberian BSU, Kementerian ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja 
(BBPLK) mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.  

Salah satunya membangun mitra dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sinergi dan 
kolaborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang 
pelatihan vokasi. 

"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU 
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI," katanya. 

Kerja sama antara pihak pemerintah dengan Dunia industri dan usaha terbentuk dalam hal 
pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan penempatan kerja bagi calon 
pekerja dan pekerja.  

"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan 
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan, " ucap Fauziyah. 

Keuntungan lain, perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil 
dari peningkatan kompetensi. 

"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi 
permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya. 

Kemnaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, 
perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang 
meningkat akibat pandemi COVID-19. 

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengusahakan penerima BSU termin I yang 
belum mendapatkan subsidi upah di termin II akan mendapatkannya pada Januari 2021 ini. 
Untuk termin I BSU yang berlangsung sejak Agustus-September 2020, disalurkan kepada 
12.293.134 orang, sementara termin II untuk November-Desember 2020 disalurkan kepada 
12.244.169 orang. (Joko Saputra). 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, 
kemudian secara bersamaan juga terlibat di dalam pembahasan RPP 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan 
Menteri terkait lainnya sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia dan tidak menghormati proses 
hukum yang sedang berlangsung 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tetapi RPP yang disiapkan oleh Menaker dan kementerian 
terkait justru melanggar sendiri norma hukum yang ada di dalam UU Cipta Kerja, karena 
mengatur pemberian pesangon yang lebih rendah 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kalau begitu, buat siapa dan bertujuan apa RPP ini dibuat? 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI meminta meminta Menaker tidak membuat kebijakan 
yang blunder dan merugikan buruh. Buruh Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan 
aksi virtual, guna meminta Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja 
khususnya klaster ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Para serikat buruh mengklaim tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pembahasan 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja.  

"Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian secara bersamaan juga terlibat 
di dalam pembahasan RPP," kata Presiden KSPI, Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, 
Minggu (31/1/2021). 
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BURUH MINTA PEMERINTAH SETOP BAHAS RPP UU CIPTA KERJA 

Para serikat buruh mengklaim tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pembahasan 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja. 

"Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian secara bersamaan juga terlibat 
di dalam pembahasan RPP," kata Presiden KSPI, Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, 
Minggu (31/1/2021). 

Hal lainnya yang melatari serikat buruh tidak mau terlibat dalam pembahasan RPP, lanjut Said 
Iqbal, karena saat ini KSPSI AGN dan KSPI sedang melaukan judicial review ke Mahkamah 
Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenakerjaan. 

Dengan demikian, bilamana Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan serikat buruh ini, maka 
pembahasan RPP mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat, Serta PHK akan menjadi sia-sia. 

"Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan Menteri terkait lainnya sedang 
melakukan pekerjaan yang sia-sia dan tidak menghormati proses hukum yang sedang 
berlangsung," tegasnya. 

Apalagi, dalam RPP tersebut terdapat pertentangan yang tajam dari isi undang-undang. Misalnya 
RPP yang mengatur terkait pesangon. Di mana salah satu pasalnya mengatur, pemberi kerja 
bisa membayarkan pesangon lebih rendah dari UU Cpta Kerja apabila perusahaan merugi. Jelas 
isi pasal RPP ini (bilamana benar) keliru dan ngawur. 

Di dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang mengatur tentang pasal pesangon, norma hukum 
pesangon yang diberikan kepada buruh "harus sesuai dengan ketentuan".  

Bahasa di dalam norma hukum ini berarti, nilai pesangon yang diberikan kepada buruh yang ter-
PHK dengan alasan apapun tidak boleh kurang dari nilai UU Cipta Kerja tersebut. 

"Tetapi RPP yang disiapkan oleh Menaker dan kementerian terkait justru melanggar sendiri 
norma hukum yang ada di dalam UU Cipta Kerja, karena mengatur pemberian pesangon yang 
lebih rendah," ujar Said Iqbal. 

"Kalau begitu, buat siapa dan bertujuan apa RPP ini dibuat?" Dengan demikian sangat jelas, RPP 
mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta 
PHK merugikan buruh. Termasuk isi UU Cipta Kerja yang merugikan buruh juga sedang digugat 
di Mahkamah Konstitusi. 

Oleh karena itu, KSPI meminta kepada pemerintah, khususnya Menteri yang terkait dengan UU 
Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan untuk menghentikan pembahasan RPP tersebut. 

"KSPI meminta meminta Menaker tidak membuat kebijakan yang blunder dan merugikan buruh. 
Buruh Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan aksi virtual, guna meminta 
Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja khususnya klaster 
ketenagakerjaan," kata Said Iqbal. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi 
berikutnya 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami 
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total penerima BSU secara nasional sebanyak 
12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya 
penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan 

 

Ringkasan 

BSU 2021 tidak masuk dalam APBN 2021. "Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," 
kata Menaker Ida Fauziyah. Bantuan langsung tunai (BLT) upah atau bantuan subsidi upah (BSU) 
termin 3 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta tidak masuk dalam alokasi APBN 2021. Hal 
itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menjawab apakah subsidi upah ini 
akan dilanjutkan pada tahun 2021 atau tidak. 

 

APAKAH BSU 2021 DILANJUTKAN? BERIKUT KATA MENAKER SOAL BLT UPAH 

BSU 2021 tidak masuk dalam APBN 2021. "Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," 
kata Menaker Ida Fauziyah. Bantuan langsung tunai (BLT) upah atau bantuan subsidi upah (BSU) 
termin 3 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta tidak masuk dalam alokasi APBN 2021. Hal 
itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menjawab apakah subsidi upah ini 
akan dilanjutkan pada tahun 2021 atau tidak. 
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"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi 
ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, dikutip dari Antara, Sabtu (31/1/2021). 

Menurut Menaker, untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di 
tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. 

Terkait dengan BSU, memang dalam pemaparan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 
tahun 2021 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memasukan 7 
bansos, subsidi dan BLT dalam program perlindungan sosial yakni: - PKH bagi 10 juta KPM, - 
Kartu sembako, - Prakerja, - BLT dana desa, - Bansos tunai bagi 10 juta KPM, - Subsidi kuota 
PJJ, dan - Diskon listrik. 

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program bantuan ini mencapai Rp150,96 triliun. BSU 
2021 tidak tercatat dalam salah satu bansos yang dicairkan tahun ini. Sebelumnya, Ida Fauziyah 
tidak memberikan kepastian apakah bantuan subsidi upah termin 3 akan disalurkan tahun 2021. 

"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan 
kembali program BSU, "kata Menaker Ida, dikutip dari website Kemnaker . 

Berdasarkan data Kemnaker 18 Januari 2021, penyaluran BLT upah termin 1 telah tersalurkan 
kepada 12.293.134 orang, dengan realisasi anggaran mencapai Rp14.751.760.800.000 atau 
setara 99,11 persen. 

Sedangkan penyaluran BSU gelombang/termin II telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang 
dengan realisasi anggaran mencapai Ro14.693.022.800.000 atau jika diprosentasekan sebesar 
98,71 persen. 

"Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 
perusahaan," kata Menaker. 

Bagi pekerja atau buruh yang belum mendapat BLT upah termin 1 dan 2, menurut Menaker, 
dikarenakan beberapa hal seperti: 1. Duplikasi data, 2. Nomor rekening yang tidak valid, 3. 
Rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, 4. Rekening 
tidak sesuai dengan NIK, 5. Rekening dibekukan. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Lumban suhi suhi adalah salah satu desa di 
Kab.Samosir Sumut yang merupakan sentra pengrajin tenun Ulos. Sebagian besar ibu2 rumah 
tangga ini menjadi tulang punggung keluarga 

 

Ringkasan 

Dalam kunjungan kerjanya ke Sumatra Utara (Sumut), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziyah meninjau kampung perajin ulos di Desa Lumban Suhi-suhi, Kecamatan Simanindo, 
Kabupaten Samosir pada Jumat (29/1). 

Dalam unggahan di akun Instagramnya @idafauziyahnu pada Jumat (29/1), Ida mengungkapkan 
rasa bangganya melihat para perajin ulos, yakni kaum ibu yang memiliki keinginan kuat untuk 
bisa terus mempertahankan tradisi leluhur. 

 

KUNJUNGI PULAU SAMOSIR, INTIP POTRET KESERUAN MENAKER IDA FAUZIYAH 
DI KAMPUNG ULOS 

Merdeka.com-Dalam kunjungan kerjanya ke Sumatra Utara (Sumut), Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah meninjau kampung perajin ulos di Desa Lumban Suhi-suhi, Kecamatan 
Simanindo, Kabupaten Samosir pada Jumat (29/1). 

Dalam unggahan di akun Instagramnya @idafauziyahnu pada Jumat (29/1), Ida mengungkapkan 
rasa bangganya melihat para perajin ulos, yakni kaum ibu yang memiliki keinginan kuat untuk 
bisa terus mempertahankan tradisi leluhur. "Lumban suhi suhi adalah salah satu desa di Kab. 
Samosir Sumut yang merupakan sentra pengrajin tenun Ulos. Sebagian besar ibu2 rumah tangga 
ini menjadi tulang punggung keluarga," tulis Ida dalam unggahannya. 
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Kunjungannya ke Kabupaten Samosir ini sekaligus dalam rangka pengembangan wisata Danau 
Toba melalui penyiapan tenaga kerja yang kompeten. Ia pun turut membagikan momen-momen 
saat berada di Kampung Ulos. 

Berikut potret momen Menaker Ida menikmati kunjungan di kampung tersebut. Bercengkrama 
dengan Pengrajin kunjungi pulau samosir intip potret keseruan menaker ida fauziyah di kampung 
ulos. Instagram/@idafauziyahnu ©2021 Merdeka.com 

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Samosir, Ida didampingi istri Luhut Binsar Panjaitan, Devi 
Simatupang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dan Dirjen Binalattas, Budi Hartawan. Ida pun 
tak melewatkan momen ini untuk bertemu dengan para pengrajin Ulos yang ada di kampung 
tersebut. 

Melihat Proses Penenunan Ulos kunjungi pulau samosir intip potret keseruan menaker ida 
fauziyah di kampung ulos. Instagram/@idafauziyahnu ©2021 Merdeka.com 

Ida beberapa kali terlihat melakukan interaksi dengan pengrajin Ulos yang ada di kampung 
tersebut. Ia berkesempatan melihat secara langsung proses penenunan Ulos dari tangan para 
pengrajin. 

Melihat Berbagai Macam Alat Tenun kunjungi pulau samosir intip potret keseruan menaker ida 
fauziyah di kampung ulos. Instagram/@idafauziyahnu ©2021 Merdeka.com 

Tak hanya melihat proses penenunan Ulos, Ida juga berkesempatan melihat berbagai macam 
alat yang digunakan untuk menenun Ulos. Ia terlihat asyik berpose bersama seorang pengrajin 
dan anaknya yang tengah bermain dengan salah satu alat penenun Ulos tersebut. 

Mengunjungi Rumah Adat kunjungi pulau samosir intip potret keseruan menaker ida fauziyah di 
kampung ulos. Instagram/@idafauziyahnu ©2021 Merdeka.com 

Tak hanya Ulos yang jadi daya tarik, Ida juga tak melewatkan untuk mengunjungi salah satu 
rumah adat yang ada di Kampung Ulos tersebut. Meski tertutup masker, namun bisa terlihat Ida 
sangat antusias memasuki rumah adat tersebut sambil berpose dengan melambaikan tangannya. 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri terkait 
lainnya sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia dan tidak menghormati proses hukum yang 
sedang berlangsung 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tetapi RPP yang disiapkan oleh Menaker dan kementerian 
terkait justru melanggar sendiri norma hukum yang ada di dalam UU Cipta Kerja, karena 
mengatur pemberian pesangon yang lebih rendah. Kalau begitu, buat siapa dan bertujuan apa 
RPP ini dibuat? 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) KSPI meminta Menaker tidak membuat kebijakan yang blunder 
dan merugikan buruh. Buruh Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan aksi virtual, 
guna meminta Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja khususnya 
klaster ketenagakerjaan 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman ledakan PHK ini, 
sebaiknya kebijakan Menaker jangan keliru dan merugikan buruh 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 
serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketentuan itu merupakan aturan turunan dari UU Cipta 
Kerja. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengaku sedang melakukan judicial review ke Mahkamah 
Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Apabila MK mengabulkan 
tuntutan serikat buruh, maka pembahasan RPP tersebut akan menjadi sia-sia. "Patut diduga, 
Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri terkait lainnya sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia 
dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," kata Said Iqbal berdasarkan 
keterangan yang dikirimkan mengenai RPP tersebut, dikutip kumparan pada Minggu (31/1). 
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KSPI SOAL RPP UU CIPTAKER PENGUSAHA BISA PHK TANPA BAYAR FULL 
PESANGON: BLUNDER! 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 
serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  

Ketentuan itu merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Presiden KSPI, Said Iqbal, 
mengaku sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, 
khususnya klaster ketenagakerjaan. Apabila MK mengabulkan tuntutan serikat buruh, maka 
pembahasan RPP tersebut akan menjadi sia-sia. 

"Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri terkait lainnya sedang melakukan pekerjaan 
yang sia-sia dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," kata Said Iqbal 
berdasarkan keterangan yang dikirimkan mengenai RPP tersebut, dikutip kumparan pada Minggu 
(31/1). 

Said Iqbal menilai dalam RPP itu terdapat pertentangan yang tajam dari isi undang-undang, 
seperti RPP yang mengatur terkait pesangon. Ia mengungkapkan salah satu pasalnya mengatur 
pemberi kerja bisa membayarkan pesangon lebih rendah dari UU Cipta Kerja apabila perusahaan 
merugi. Said Iqbal menganggap keliru dan ngawur kalau isi pasal di RPP itu benar. 

Said Iqbal mengatakan di dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang mengatur tentang pasal, 
norma hukum pesangon yang diberikan kepada buruh harus sesuai ketentuan. Dia menegaskan 
bahasa di dalam norma hukum itu berarti nilai pesangon yang diberikan kepada buruh yang kena 
PHK dengan alasan apapun tidak boleh kurang dari nilai UU Cipta Kerja.  

"Tetapi RPP yang disiapkan oleh Menaker dan kementerian terkait justru melanggar sendiri 
norma hukum yang ada di dalam UU Cipta Kerja, karena mengatur pemberian pesangon yang 
lebih rendah. Kalau begitu, buat siapa dan bertujuan apa RPP ini dibuat?" ujar Said Iqbal. 

Said Iqbal memastikan RPP mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja 
dan Waktu Istirahat, serta merugikan buruh. Oleh karena itu, Ia meminta kepada pemerintah 
khususnya Menteri yang terkait dengan UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan untuk 
menghentikan pembahasan RPP tersebut. 

"KSPI meminta Menaker tidak membuat kebijakan yang blunder dan merugikan buruh. Buruh 
Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan aksi virtual, guna meminta Mahkamah 
Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan," 
ujarnya. 

"Di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman ledakan PHK ini, sebaiknya kebijakan Menaker 
jangan keliru dan merugikan buruh," tambahnya. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk APBN tahun 2021, kami memang belum 
menerima perintah untuk menyalurkan kembali program bantuan subsidi upah. Saya kira, dari 
kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami berikan kepada dikoordinasikan oleh Pak Menko 
Perekonomian 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika memang kondisi perekonomiannya belum 
normal kembali, saya kira diskusi kami tentang program evaluasi bisa kita pertimbangkan (BLT 
subsidi gaji) kembali untuk dilakukan di tahun 2021 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, mudah-mudahan di bulan Januari ini 
yang memang sudah menerima pada gelombang pertama dan betul-betul datanya sudah clear 
semuanya maka akan kembali kita mintakan Perbendaharaan Negara untuk menyalurkan 
kembali 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

 

  



 

52 
 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengakui bahwa dana BLT subsidi gaji atau 
bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Pencairan BLT bisa 
saja dilanjutkan, namun harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran negara. 

 

BLT BANTUAN SUBSIDI GAJI CAIR TAHUN INI? SIMAK PENJELASAN MENAKER 

JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengakui bahwa dana BLT 
subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. 
Pencairan BLT bisa saja dilanjutkan, namun harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran 
negara. 

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi 
ekonomi berikutnya," ujar Ida saat kunjungan kerja di Medan seperti dikutip dari Antara, Minggu 
(31/1/2021). 

Beberapa waktu lalu, Ida Fauziyah juga menyampaikan belum bisa memastikan penyaluran 
bantuan subsidi gaji pada tahun ini akan berlanjut. Hal ini dia sampaikan kepada jajaran Komisi 
IX DPR RI, dalam rapat kerja evaluasi program beberapa hari sebelumnya. 

Keputusan lanjut atau tidaknya BLT subsidi gaji tergantung dari Menko bidang Perekonomian 
sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) 
Airlangga Hartarto. 

"Untuk APBN tahun 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali 
program bantuan subsidi upah. Saya kira, dari kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami 
berikan kepada dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian," kata Ida. 

Lebih lanjut, kata dia, program bantuan subsidi gaji akan kembali terlaksana apabila 
perekonomian Indonesia masih belum stabil akibat pandemi virus corona (Covid-19). 

"Jika memang kondisi perekonomiannya belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang 
program evaluasi bisa kita pertimbangkan (BLT subsidi gaji) kembali untuk dilakukan di tahun 
2021," ucap dia. 

Sementara, untuk pekerja yang belum menerima pencairan BLT bantuan subsidi gaji pada termin 
kedua (November-Desember 2020), pihaknya akan mengupayakan kembali penyaluran pada 
Januari ini. Dengan syarat, apabila data penerima yang alami kendala tersebut dapat 
diselesaikan. 

"Jadi, mudah-mudahan di bulan Januari ini yang memang sudah menerima pada gelombang 
pertama dan betul-betul datanya sudah clear semuanya maka akan kembali kita mintakan 
Perbendaharaan Negara untuk menyalurkan kembali," kata dia. 

Untuk membantu pekerja di luar pemberian bantuan subsidi upah seperti yang dilakukan di tahun 
2020, ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. 

Kata dia, Kemnaker sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran sentral dalam 
mempersiapkan SDM unggul misalnya, selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi 
dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. 
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"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU 
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI 
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," ungkap Ida. 

Kerja sama, kata dia, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. 

"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan 
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan," ungkap Ida. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. 

"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi 
permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," kata politikus Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. 

Ia menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan multiplier effect yang akan berdampak positif. 

Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka 
pengangguran yang meningkat akibat pandemi Covid-19. 
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Judul BLT BPJS Ketenagakerjaan Sementara Resmi Dihentikan, Menaker Ida 
Fauziyah Ungkap Gantinya 

Nama Media pikiran-rakyat.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-011356521/blt-bpjs-
ketenagakerjaan-sementara-resmi-dihentikan-cek-gantinya 

Jurnalis Tim PRMN 02 

Tanggal 2021-01-31 11:13:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

 

Ringkasan 

Setelah dinanti-nanti, kabar kejelasan mengenai perpanjangan bantuan subsidi upah (BSU) atau 
bantuan tunai langsung (BLT) BPJS Ketenagakerjaan akhirnya diumumkan. Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan jika BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk 
karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta sementara tidak dilanjutkan. 

 

BLT BPJS KETENAGAKERJAAN SEMENTARA RESMI DIHENTIKAN, MENAKER IDA 
FAUZIYAH UNGKAP GANTINYA 

Setelah dinanti-nanti, kabar kejelasan mengenai perpanjangan bantuan subsidi upah (BSU) atau 
bantuan tunai langsung (BLT) BPJS Ketenagakerjaan akhirnya diumumkan. Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan jika BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk 
karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta sementara tidak dilanjutkan. 
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Menurut Menaker Ida, hal ini disebabkan karena anggaran dana untuk BLT BPJS 
Ketenagakerjaan tidak masuk dalam APBN 2021. 

Meski begitu, Ida Fauziyah menuturkan jika kelanjutan BLT BPJS Ketenagakerjaan akan 
tergantung pada kondisi ekonomi berikutnya. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, Sabtu 30 
Januari 2021 seperti dikutip dari Antara. 

Sebagaimana diberitakan PortalSulut.com dalam artikel" RESMI! Subsidi Gaji 2021 Tak 
Dilanjutkan, Ini Gantinya", untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang 
dilakukan di tahun 2020, ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. 

Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan 
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha 
dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. "Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti 
penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra 
seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya. 

Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. 

"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan 
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan, " katanya. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. 

"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi 
permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya. 

Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan ' multiplier effect' yang akan berdampak positif. 

Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka 
pengangguran yang meningkat akibat pandemi Covid-19. 

Sebelumnya saat pemaparan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Rabu 27 
Januari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menyebut anggaran subsidi gaji atau 
subsidi upah dalam program bansos yang akan diteruskan di tahun 2021. 

Hanya 8 Bansos yang disinggung yakni PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, Pra Kerja, BLT 
Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik. 

Serta bantuan untuk UMKM dialokasikan Rp156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR 
dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan 
korporasi.***(Harry Tri Atmojo/PortalSulut.com). 
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Judul Menaker: Tak Ada Alokasi Dana Bantuan Gaji di APBN 2021 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-tak-ada-alokasi-dana-
bantuan-gaji-di-apbn-2021.html 

Jurnalis Idris Rusadi Putra 

Tanggal 2021-01-31 10:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) atau 
bantuan gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 
2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," ujarnya 
dikutip dari Antara Medan, Minggu (31/1). 

 

MENAKER: TAK ADA ALOKASI DANA BANTUAN GAJI DI APBN 2021 

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi 
upah (BSU) atau bantuan gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, 
memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi 
berikutnya," ujarnya dikutip dari Antara Medan, Minggu (31/1). 
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Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, 
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. 

Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan 
SDM unggul, misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia 
usaha dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. 

"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU 
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI 
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," katanya. 

Kerja sama dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. 

"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan 
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan, " katanya. 

Keuntungan Lain 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. 

"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi 
permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya. 

Menaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan multiplier effect yang akan berdampak positif. 

Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka 
pengangguran yang meningkat akibat pandemi Covid-19. 
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Judul Waduh, Tak Ada Anggaran Program Subsidi Gaji di APBN 2021 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4471175/waduh-tak-ada-
anggaran-program-subsidi-gaji-di-apbn-2021 

Jurnalis Tira Santia 

Tanggal 2021-01-31 09:39:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

negative - Anas Thahir (Anggota Komisi IX DPR RI) Meskipun data ini menyisakan sedikit 
pertanyaan kenapa turun 99,11 persen lalu turun menjadi 98,71 persen pada gelombang 2. Data 
harusnya naik, mohon dijelaskan? Kenapa Ini mesti turun 

negative - Anas Thahir (Anggota Komisi IX DPR RI) Sebab kalau dirasakan kurang efektif, 
seharusnya masih banyak alternatif-alternatif lain yang bisa digunakan dengan anggaran ini, 
misalnya dengan membuka lapangan kerja baru bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan 
itu 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi ini saya kira Pak Anas, resesi tidak terlalu 
dalam terjerembab. Maka segala upaya dilakukan dan kalau menurut prediksinya Bank Indonesia 
Kuartal 4 pertumbuhan ekonomi kita juga lebih baik lagi, kira-kira pertumbuhan ekonomi kita 
minus 2-1 persen 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Itulah salah satu cara kita mengkompensasi, 
karena ada pembatasan berskala besar yang mengakibatkan berkurangnya produksi. Maka kita 
lakukan dengan cara pemberian subsidi ini 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah 
(BSU) atau subsidi gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang 
di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," 
ujarnya seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/1/2021). 

 

WADUH, TAK ADA ANGGARAN PROGRAM SUBSIDI GAJI DI APBN 2021 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan 
subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. 

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi 
ekonomi berikutnya," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/1/2021). 

Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan 
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan 
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Untuk membantu pekerja di luar pemberian subsidi gaji seperti yang dilakukan di tahun 2020, 
ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. 

Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan 
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha 
dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. 

"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU 
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI 
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya. 

Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. 

"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan 
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan, " katanya. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. 

"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi 
permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya. 

Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. 

Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka 
pengangguran yang meningkat akibat pandemi COVID-19. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan total realisasi Bantuan Subsidi 
Upah (BSU) atau subsidi gaji secara keseluruhan mencapai 98,91 persen. Adapun rinciannya 
untuk gelombang 1 realisasinya 99,11 persen dan gelombang 2 hanya 98,71 persen. 
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Menanggapi, Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir mempertanyakan kenapa realisasi BSU 
gelombang 2 turun. Seharusnya data tersebut mengalami peningkatan dibanding realisasi BSU 
gelombang 1. 

"Meskipun data ini menyisakan sedikit pertanyaan kenapa turun 99,11 persen lalu turun menjadi 
98,71 persen pada gelombang 2. Data harusnya naik, mohon dijelaskan? Kenapa Ini mesti 
turun," kata Anasa dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama Menaker, Senin (18/1/2021). 

Selain itu Anas Thahir juga mempertanyakan seberapa efektif subsidi gaji untuk menggerakan 
roda ekonomi masyarakat. Jika dilihat dari anggaran BSU sebesar Rp 29,7 triliun, seharusnya 
Pemerintah melalui Kemnaker bisa menyalurkan lebih banyak bantuan alternatif lainnya. "Sebab 
kalau dirasakan kurang efektif, seharusnya masih banyak alternatif-alternatif lain yang bisa 
digunakan dengan anggaran ini, misalnya dengan membuka lapangan kerja baru bagi para 
pekerja yang kehilangan pekerjaan itu," ujar Anas. 

Menjawab pertanyaan tersebut, Menaker menyatakan BSU ini cukup efektif dalam 
menggerakkan perekonomian Indonesia. Hal itu terbukti pada kuartal III pertumbuhan Indonesia 
minus 3,49 persen, lebih baik dibanding kuartal II yang minus hingga 5,32 persen. "Jadi ini saya 
kira Pak Anas, resesi tidak terlalu dalam terjerembab. Maka segala upaya dilakukan dan kalau 
menurut prediksinya Bank Indonesia Kuartal 4 pertumbuhan ekonomi kita juga lebih baik lagi, 
kira-kira pertumbuhan ekonomi kita minus 2-1 persen," jelas Menaker. 

Artinya kita bisa melihat langkah yang Pemerintah lakukan ini menunjukkan efektivitasnya. Selain 
itu, Menaker secara pribadi telah mengunjungi beberapa penerima program BSU yang mana 
mereka berterima kasih sekali kepada pemerintah. 

Demikian Menaker menegaskan kembali, tujuan subsidi gaji ini yakni untuk melindungi 
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam rangka 
penanganan covid-19. "Itulah salah satu cara kita mengkompensasi, karena ada pembatasan 
berskala besar yang mengakibatkan berkurangnya produksi. Maka kita lakukan dengan cara 
pemberian subsidi ini," pungkasnya. 
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Judul Subsidi Upah Tahun 2021 Ditiadakan 

Nama Media Kedaulatan Rakyat 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL Pg1&10 

Jurnalis F 

Tanggal 2021-01-31 08:12:00 

Ukuran 165x183mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 50.490.000 

News Value Rp 504.900.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembangunan SDM khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat tepat saat ini 
karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah 
perlindungan skill (kompetensi) 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan banyaknya SDM yang kompeten, 
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan. kesejahteraan usai pande-mi Covid-19 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa dana bantuan subsidi upah (B SU) 
tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Untuk membantu pekerja di luar pemberian 
BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai 
program. 

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi 
ekonomi berikutnya," kata Ida, menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan 
penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen 
Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan, di Medan, Sabtu (30/1). 

 



 

62 
 

SUBSIDI UPAH TAHUN 2021 DITIADAKAN 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) 
tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Untuk membantu pekerja di luar pemberian 
BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai 
program. 

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi 
ekonomi berikutnya," kata Ida, menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan 
penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen 
Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan, di Medan, Sabtu (30/1). 

Kemenaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan 
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha 
dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. "Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti 
penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra 
seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," katanya. 

Kerja sama dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja ini merupakan langkah yang sangat baik. 
Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan 
kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi, "Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten," katanya. 

Menaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, 
perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang 
meningkat akibat pandemi Covid-19. 

Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak 
pandemi Covid-19 sehingga langkah pemerintah untuk fokus pada pembangunan sumber daya 
manusia (SDM) dinilai tepat. 

"Pembangunan SDM khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan 
kompetensi dinilai sangat tepat saat ini karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja 
baru dan para pekerja adalah perlindungan skill (kompetensi)," ungkapnya. 

Menurut dia, setiap pekerja harus punya skill dan tersertifikasi. Skill juga harus diperbaharui 
secara terus menerus agar bisa mengikuti perubahan karakter pekerjaan yang begitu cepat. 
Dengan adanya skill, setiap individu akan punya kemampuan bekerja secara terus menerus baik 
bekerja untuk orang lain maupun membuka lapangan kerja baru. 

"Dengan banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan 
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan. kesejahteraan usai 
pande-mi Covid-19," katanya. 

(Ant)-f 
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Judul Pelatihan Vokasi Bangun SDM di Kawasan Danau Toba 

Nama Media Kompas 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis nsa 

Tanggal 2021-01-31 05:38:00 

Ukuran 238x102mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 78.540.000 

News Value Rp 235.620.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Infrastruktur di kawasan Danau Toba bisa 
dibangun, tetapi kalau sumber daya manusia dan pelaku industrinya tidak dibangun, tidak ada 
gunanya 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Produktivitas sangat penting untuk 
penciptaan tenaga kerja di tengah banyaknya pengangguran akibat pandemi Covid-19 

negative - Baharuddin Siagiaan (Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut) Salah satu sektor yang paling 
terdampak adalah pariwisata. Padahal, sektor itu merupakan salah satu industri andalan di 
Sumut 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pembangunan sumber daya manusia di kawasan 
Danau Toba, Sumatera Utara, ditingkatkan. Ia mendorong pelatihan vokasi diperluas agar 
masyarakat merasakan manfaat industri pariwisata yang sedang dikembangkan di kawasan 
Danau Toba. Hal itu juga diharapkan sebagai solusi penciptaan tenaga kerja di tengah pandemi 
Covid-19. 

 

PELATIHAN VOKASI BANGUN SDM DI KAWASAN DANAU TOBA 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pembangunan sumber daya manusia di kawasan 
Danau Toba, Sumatera Utara, ditingkatkan. Ia mendorong pelatihan vokasi diperluas agar 
masyarakat merasakan manfaat industri pariwisata yang sedang dikembangkan di kawasan 
Danau Toba. Hal itu juga diharapkan sebagai solusi penciptaan tenaga kerja di tengah pandemi 
Covid-19. 

"Infrastruktur di kawasan Danau Toba bisa dibangun, tetapi kalau sumber daya manusia dan 
pelaku industrinya tidak dibangun, tidak ada gunanya," kata Ida dalam kunjungan kerja ke Balai 
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan di Sumut, Sabtu (30/1/2021). Menaker 
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didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Budi Hartawan 
serta Sekretaris Daerah Sumut Sabrina. 

Ida mengatakan, pelatihan vokasi untuk sumber daya manusia (SDM) di kawasan Danau Toba 
menjadi salah satu prioritasnya. Hal itu karena kawasan Danau Toba merupakan kawasan 
strategis nasional sebagai satu dari lima destinasi pariwisata superprioritas di Indonesia. 

Infrastruktur fisik berupa bandar udara, pelabuhan, jalan nasional, dan jalan tol pun sudah 
dibangun. Namun, pembangunan itu harus diikuti peningkatan kemampuan dan keterampilan 
SDM agar masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan. 

Salah satu cara meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM di kawasan pariwisata Danau 
Toba adalah memperbanyak tempat latihan vokasi. Dalam kunjungan kerjanya itu, Ida pun 
meresmikan beberapa tempat pelatihan untuk sektor pariwisata, seperti pelatihan hotel dan 
pelatihan food and beverage. 

Balai latihan kerja diharapkan bisa menjadi tempat untuk mengasah keterampilan angkatan kerja 
di sektor industri pariwisata. Selain di balai pelatihan, Ida pun berharap pemerintah daerah juga 
memperbanyak sekolah vokasi di bidang pariwisata di sekitar Danau Toba. 

Dihantam pandemi 

Ida pun mengingatkan, pemerintah dan pelaku industri harus menyadari bahwa pembangunan 
pariwisata saat ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Protokol kesehatan pun harus tetap 
diterapkan, tetapi industri harus tetap produktif. "Produktivitas sangat penting untuk penciptaan 
tenaga kerja di tengah banyaknya pengangguran akibat pandemi Covid-19," kata Ida. 

Sebanyak 29,12 juta angkatan kerja di Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Dampak yang 
dirasakan terdiri dari 2,56 juta orang menjadi pengangguran, 760.000 orang bukan angkatan 
kerja menjadi pengangguran, dan 1,77 juta orang tidak bekerja. Dampak paling banyak adalah 
pengurangan jam kerja yang berujung pada penurunan pendapatan, yakni 24,03 juta orang. 

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani 
mengatakan, pemutusan hubungan kerja di industri hotel pun tidak terelakkan. Padahal, industri 
hotel dan restoran di Indonesia cukup besar menciptakan lapangan kerja. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagiaan mengatakan, kondisi ketenagakerjaan di 
Sumut juga sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. "Salah satu sektor yang paling terdampak 
adalah pariwisata. Padahal, sektor itu merupakan salah satu industri andalan di Sumut," kata 
Baharuddin. (NSA) 
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Judul Kemnaker: Di APBN 2021, Bantuan Subsidi Upah Tidak Dialokasikan 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1428180/kemnaker-di-apbn-2021-
bantuan-subsidi-upah-tidak-dialokasikan 

Jurnalis Antara 

Tanggal 2021-01-31 00:22:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mengakui bahwa APBN 2021 tidak 
mengalokasikan dana bantuan subsidi upah (BSU). "Sementara, memang di APBN 2021 BSU 
tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujar Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Medan, Sabtu 30 Januari 2021. 

 

KEMNAKER: DI APBN 2021, BANTUAN SUBSIDI UPAH TIDAK DIALOKASIKAN 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mengakui bahwa APBN 2021 tidak 
mengalokasikan dana bantuan subsidi upah (BSU). "Sementara, memang di APBN 2021 BSU 
tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Medan, Sabtu 30 Januari 2021. 
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Pernyataan itu dia sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan usai menyaksikan 
penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen 
Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, 
pemerintah terus melakukan berbagai program. Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang 
memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk 
menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. "Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti 
penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra 
seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," katanya. 

Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. "Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, " 
katanya. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. "Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten," katanya. 

Kemnaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, 
perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang 
meningkat akibat pandemi COVID-19. 

BACA: Menaker Ida Fauziyah Positif Covid-19. 
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Judul Kemenaker melalui BBPLK Medan dorong peningkatan kompetensi 
tenaga kerja 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/video/1975638/kemenaker-melalui-
bbplk-medan-dorong-peningkatan-kompetensi-tenaga-kerja 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-30 21:55:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

KEMENAKER MELALUI BBPLK MEDAN DORONG PENINGKATAN KOMPETENSI 
TENAGA KERJA 

ANTARA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Balai Besar Pengembangan 
Latihan Kerja (BBPLK) Medan, fokus untuk mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja di 
Indonesia pada tahun 2021. Kemenaker menyiapkan sejumlah program melalui BBPLK agar 
tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di era industri modern ke depan. (Donny Aditra/Soni 
Namura/Gracia Simanjuntak). 
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Judul BBPLK Medan Diharapkan Jadi Pusat Pengembangan SDM Pariwisata 
Danau Toba 

Nama Media analisadaily.com 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL https://analisadaily.com/berita/baca/2021/01/30/1014834/bbplk-
medan-diharapkan-jadi-pusat-pengembangan-sdm-pariwisata-danau-
toba/ 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-30 21:37:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan banyaknya SDM yang kompeten, 
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan usai pandemi Covid-19 

neutral - R Sabrina (Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumatra Utara) 
Ini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumut, kita harapkan ini dapat meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia 

positive - R Sabrina (Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumatra Utara) 
Kita akan terus berupaya meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan dengan tujuan 
peningkatan kemampuan dan produktivitas anak-anak kita 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Meskipun menurun, inovasi yang kita lakukan tidak terhambat, kita terus 
melakukan penyesuasian dan inovasi metode pelatihan 

 

Ringkasan 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 
Utara (Sekdapov Sumut) R Sabrina menyaksikan penandatangan nota kesepahaman antara Balai 
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 
Produktivitas (Binalattas) dengan Mitra Asosiasi/Industri, di Aula BBPLK Medan, Jalan Gatot 
Subroto, Medan, Sabtu (30/1). 
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BBPLK MEDAN DIHARAPKAN JADI PUSAT PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA 
DANAU TOBA 

Medan - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah bersama Sekretaris Daerah Provinsi 
Sumatera Utara (Sekdapov Sumut) R Sabrina menyaksikan penandatangan nota kesepahaman 
antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan, Dirjen Pembinaan Pelatihan 
dan Produktivitas (Binalattas) dengan Mitra Asosiasi/Industri, di Aula BBPLK Medan, Jalan Gatot 
Subroto, Medan, Sabtu (30/1). 

Penandatangan nota kesepahaman pertama dilakukan antara BBPLK Medan dengan PT Edukasi 
Kreasi Solusi, tentang pelatihan sertifikasi dan penempatan tenaga kerja. Penandatanganan 
kedua dilakukan antara BBPLK Medan dengan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), PT 
Pelindo I, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Indonesia Hotel General 
Manager Association (IHGMA) tentang pengembangan pelatihan kerja. 

Menaker Ida Fauziyah mengharapkan dengan adanya kerja sama tersebut, BBPLK Medan 
menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung program destinasi 
super prioritas Danau Toba. Pihaknya akan terus melakukan penguatan kemampuan dan 
kapasitas sumber daya manusia terkait. 

Menurutnya, setiap pekerja harus punya keterampilan dan tersertifikasi. Keterampilan juga harus 
bisa diperbaharui secara terus menerus agar bisa mengikuti perubahan karakter pekerjaan yang 
begitu cepat. Dengan adanya keterampilan, setiap individu akan punya kemampuan bekerja 
secara terus menerus baik bekerja untuk orang lain maupun membuka lapangan kerja baru. 

"Dengan banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan 
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan usai 
pandemi Covid-19," katanya. 

Menaker memaparkan, pada tahun 2020 angka pengangguran meningkat menjadi 9,7 juta akibat 
pandemi Covid-19. Padahal sebelum pandemi, Pemerintah Republik Indonesia sudah berhasil 
menurunkan tingkat pengangguran secara perlahan. Menaker juga mengapresiasi Provinsi 
Sumut yang memiliki angka persentase penduduk bekerja berpendidikan berada pada angka 53 
persen. Menurutnya angka tersebut lebih baik ketimbang angka rata rata nasional. 

Ida Fauziyah menambahkan, program peningkatan kemampuan pada revolusi industri 4.0 
dipercepat oleh pandemi. Langkah pemerintah saat ini adalah fokus pada pembangunan SDM. 
Khususnya pada pelatihan dan pendidikan vokasi. Untuk itu, Ida meminta sinergi dari Pemerintah 
Provinsi hingga pihak terkait. Sehingga calon pekerja memiliki kemampuan yang mumpuni 
sebelum terjun ke dunia kerja. 

Sekdaprov Sumut Sabrina menyambut baik kesepakatan antara BBPLK dengan asosiasi/industri 
tersebut. Menurutnya sinergi perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas SDM di Sumut. 
Sehingga tenaga kerja mampu bersaing dan berdaya guna tinggi. "Ini sesuai dengan visi dan 
misi Pemerintah Provinsi Sumut, kita harapkan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia," kata Sabrina. 

Pemprov Sumut juga terus berupaya meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan. Tujuannya 
untuk meningkatkan kualitas SDM. Dengan cara peningkatan kompetensi, meningkatakan 
fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. "Kita akan terus berupaya meningkatkan pembangunan 
ketenagakerjaan dengan tujuan peningkatan kemampuan dan produktivitas anak-anak kita," 
katanya. 

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan menyampaikan, BBPLK Medan telah melatih tenaga 
kerja di Sumut, sebanyak 12.000 orang pada tahun 2019. Namun pada masa pandemi, jumlah 
tersebut menurun. BBPLK hanya bisa melatih sekitar 8.211 orang pada tahun 2020. Dari jumlah 
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tersebut sebanyak 2.227 orang dilatih untuk program kartu prakerja. Pada masa pandemi 
pelatihan dilakukan secara daring dan luring. 

Budi menambahkan, ada 2 jurusan unggulan dari BBPLK Medan di antaranya jurusan konstruksi 
dan jurusan pariwisata. "Meskipun menurun, inovasi yang kita lakukan tidak terhambat, kita 
terus melakukan penyesuasian dan inovasi metode pelatihan," kata Budi. 

Pada kesempatan tersebut Menaker juga meresmikan Masjid Al Muhajirin yang berada di dalam 
kawasan BBPLK Medan. Serta meresmikan gedung Food and Baverage Departmen BBPLK 
Medan. 

(JW/RZD). 
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Judul Menaker: 29,12 juta Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/381252/menaker-2912-juta-
penduduk-usia-kerja-terdampak-covid-19 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-30 21:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembangunan SDM khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat tepat saat ini 
karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah 
perlindungan skill (kompetensi) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan banyaknya SDM yang kompeten, 
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan usai pandemi COVID-19 

 

Ringkasan 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta orang penduduk 
usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga langkah pemerintah untuk fokus pada 
pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. "Pembangunan SDM khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat tepat saat ini 
karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah 
perlindungan skill (kompetensi)," ujarnya di Medan, hari ini. 

 

MENAKER: 29,12 JUTA PENDUDUK USIA KERJA TERDAMPAK COVID-19 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta orang penduduk 
usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga langkah pemerintah untuk fokus pada 
pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. 

"Pembangunan SDM khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan 
kompetensi dinilai sangat tepat saat ini karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja 
baru dan para pekerja adalah perlindungan skill (kompetensi)," ujarnya di Medan, hari ini. 

Dia mengatakan itu usai acara penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan 
Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 
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Menurut dia, setiap pekerja harus punya skill dan tersertifikasi. Skill juga harus bisa diperbaharui 
secara terus menerus agar bisa mengikuti perubahan karakter pekerjaan yang begitu cepat. 

Dengan adanya skill, setiap individu akan punya kemampuan bekerja secara terus menerus baik 
bekerja untuk orang lain maupun membuka lapangan kerja baru. 

"Dengan banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan 
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan usai 
pandemi COVID-19," katanya. 

Menaker mengingatkan, pemerintah menyadari seluruh program yang disiapkan tidak akan 
berjalan baik, bila tidak berkolaborasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan. 
khususnya dari dunia usaha dan dunia Industri (DUDI). 

DUDI, katanya, sebagai penyerap tenaga kerja memiliki peran besar dalam menentukan 
kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match antara 
pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta. 

Untuk itu penyesuaian harus terus dilakukan agar lulusan pelatihan vokasi yang dilakukan akan 
selalu relevan dan terserap oleh perkembangan terkini di DUDI.(OL-4). 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Irvan Iskandar Batubara (Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut) 
Lapangan kerja bagi anak - anak kita yang sedang sekolah juga terdampak. Yang ada sekarang 
di PHK dan dirumahkan. Yang mau kerja juga gak bisa dihentikan. Ini masalah besar yang kita 
atasi bersama pemerintah pusat dan daerah 

neutral - Irvan Iskandar Batubara (Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut) 
Tahun 021 soal pembentukan cluster pariwisata Kadin. Itu harus seiring sejalan antara 
pemerintah dengan dunia usaha untuk 5 destinasi super proiritas, karena di sini tenaga kerja 
banyak sekali. Termasuk Sumut dengan potensi Danau Toba 

positive - Irvan Iskandar Batubara (Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut) 
Ktia yakin kata kunci majunya recovery ini, Sumut itu bisa yang terdepan karena keunggulan 
Sumut ini di kacamata kadin bukan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Hanya saja 
masih banyak Distorsi informasi. Masalah vaksin ini belum satu bahasa. Kalau ini sudah jadi 
daerah yang aman di erah next normal, ini turis datang, tidak ke negara lain. Ada kesempatan 
untuk tenaga kerja kita bisa bergerak secepat mungkin kalau kita sendiri sadar dulu 

 

Ringkasan 

Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Irvan Iskandar Batubara mengatakan 
dampak pandemi covid -19 tidak hanya menyebabkan jutaan pekerja di PHK dan dirumahkan, 
namun juga berdampak bagi kelangsungan usia pekerja yang saat ini duduk di bangku sekolah. 
Hal ini mesti menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Irvan juga 
mendukung pernyataan Menteri ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, bahwa potensi SDA tidak 
cukup menjadi modal baik bagi sektor perekonomian dan industri Indonesia untuk kembali 
bergairah di tengah pandemi. 
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MENPAR CANANGKAN 'CLUSTER PARIWISATA KADIN' GAIRAHKAN SEKTOR 
WISATA DI TENGAH COVID -19 

Medan: Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Irvan Iskandar Batubara 
mengatakan dampak pandemi covid -19 tidak hanya menyebabkan jutaan pekerja di PHK dan 
dirumahkan, namun juga berdampak bagi kelangsungan usia pekerja yang saat ini duduk di 
bangku sekolah. Hal ini mesti menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah 
daerah. 

"Lapangan kerja bagi anak - anak kita yang sedang sekolah juga terdampak. Yang ada sekarang 
di PHK dan dirumahkan. Yang mau kerja juga gak bisa dihentikan. Ini masalah besar yang kita 
atasi bersama pemerintah pusat dan daerah," ujar Irvan, Sabtu (30/1/2021). 

Salah satu upaya menekan angka pengangguran adalah dengan memaksimalkan kualitas SDM 
pekerja di segala sektor, salah satunya pariwisata. tahun 2021 Menteri Pariwisata Sandiaga Uno 
juga telah mencanangkan program Cluster Pariwisata Kadin demi mengoptimalkan tenaga kerja 
yang produktif. 

"Tahun 021 soal pembentukan cluster pariwisata Kadin. Itu harus seiring sejalan antara 
pemerintah dengan dunia usaha untuk 5 destinasi super proiritas, karena di sini tenaga kerja 
banyak sekali. Termasuk Sumut dengan potensi Danau Toba," kata Irvan. 

Irvan juga mendukung pernyataan Menteri ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, bahwa potensi SDA 
tidak cukup menjadi modal baik bagi sektor perekonomian dan industri Indonesia untuk kembali 
bergairah di tengah pandemi. Justru kualitas skill dan kompetensi SDM juga sangat penting untuk 
bisa kembali membangun perekonomian salah satunya di sektor wisata. Irvan juga tidak menapik 
lambatnya pertumbuhan perekonomian nasional salah satu faktor penyebab terjadinya Distorsi 
Informasi yang memyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak sepemikiran dengan 
pemerintah tentang penanggulangan Covid -19. 

"Ktia yakin kata kunci majunya recovery ini, Sumut itu bisa yang terdepan karena keunggulan 
Sumut ini di kacamata kadin bukan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Hanya saja 
masih banyak Distorsi informasi. Masalah vaksin ini belum satu bahasa. Kalau ini sudah jadi 
daerah yang aman di erah next normal, ini turis datang, tidak ke negara lain. Ada kesempatan 
untuk tenaga kerja kita bisa bergerak secepat mungkin kalau kita sendiri sadar dulu," cetus 
Irvan. (Joko Saputra). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan adanya skill, setiap individu akan 
punya kemampuan bekerja secara terus menerus baik bekerja untuk orang lain maupun 
membuka lapangan kerja baru. Pada akhirnya, dengan banyaknya SDM yang kompeten, 
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal ini merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program - program secara reguler kami 
arahkan untuk membantu teman - teman atau saudara kita yang mengalami PHK atau 
dirumahkan. Program - program itu akan terus jalan sampai situasinya kembali normal. Memang 
diarahkan untuk menangani dampak pandemi tersebut 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami dialog dengan mitra BBLPK Medan ada 
untuk sektor pariwisata, serikat pekerja, serikat buruh. Kami sinergikan apa yang dilakukan 
BBLPK ini dengan kebutuhan teman - teman. Ada Apindo, Kadin, PHRI, asosiasi manajer hotel, 
dan Serikat Pekerja. Kami juga mendiskusikan berbagai isu ketenagakerjaan dan berkaitan 
dengan penguatan SDM dan menyiapkan tenaga yang berkompeten 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) Kemenaker 
RI) Pelatihan online yang menjadi salah satu aktivitas pada metode pelatihan Hybrid Learning 
diampu oleh para instruktur BBPLK Medan yang memiliki kompetensi teknis maupun metodologis 
yang sesuai 

negative - Irvan Iskandar Batubara (Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut) 
Lapangan kerja bagi anak - anak kita yang sedang sekolah juga terdampak. Yang ada sekarang 
di PHK dan dirumahkan. Yang mau kerja juga gak bisa dihentikan. Ini masalah besar yang kita 
atasi bersama pemerintah pusat dan daerah 
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positive - Irvan Iskandar Batubara (Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut) 
2021 soal pembentukan cluster pariwisata Kadin. Itu harus seiring sejalan antara pemerintah 
dengan dunia usaha untuk 5 destinasi super proiritas, karena di sini tenaga kerja banyak sekali. 
Termasuk Sumut dengan potensi Danau Toba 

positive - Irvan Iskandar Batubara (Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut) 
Ktia yakin kata kunci majunya recovery ini, Sumut itu bisa yang terdepan karena keunggulan 
Sumut ini di kacamata kadin bukan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Hanya saja 
masih banyak Distorsi informasi. Masalah vaksin ini belum satu bahasa. Kalau ini sudah jadi 
daerah yang aman di erah next normal, ini turis datang, tidak ke negara lain. Ada kesempatan 
untuk tenaga kerja kita bisa bergerak secepat mungkin kalau kita sendiri sadar dulu 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah menyatakan peningkatan kualitas 
dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan produktivitas pekerja, 
menjadi solusi efektif dalam menekan tingginya angka pengangguran pekerja di tengah pandemi 
Covid -19. Fauziyah mengatakan, saat ini program pembangunan SDM menjadi kunci untuk 
memajukan Indonesia dan tetap produktif di tengah Covid -19. 

 

TEKAN PENGANGGURAN DI TENGAH COVID, PEMERINTAH TINGKATKAN KUALITAS 
DAN KOMPETENSI SDM 

Medan: Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah menyatakan peningkatan 
kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan produktivitas 
pekerja, menjadi solusi efektif dalam menekan tingginya angka pengangguran pekerja di tengah 
pandemi Covid -19. Fauziyah mengatakan, saat ini program pembangunan SDM menjadi kunci 
untuk memajukan Indonesia dan tetap produktif di tengah Covid -19. 

Fauziyah mengatakan salah satu pilar pembangunan SDM yang telah ditetapkan yakni melalui 
masifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang diharapkan bisa meningkatkan kompetensi dan 
skill SDM untuk bisa lebih produktifa dan berdaya saing. 

"Dengan adanya skill, setiap individu akan punya kemampuan bekerja secara terus menerus baik 
bekerja untuk orang lain maupun membuka lapangan kerja baru. Pada akhirnya, dengan 
banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, 
yang pada akhirnya akan meningkatkan," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat 
menghadiri MoU BBPLK dengan beberapa mitra strategis Kementerian Ketenagakerjaan, di 
Medan, Sabtu (30/1/2021) Dalam menunjang program tersebut berjalan efektif, pemerintah juga 
terus bersinergi dengan Dunia usaha dan industri untuk meningkatkan kompetensi pekerja baik 
dalam bentuk pelatihan serta pemagangan pekerja. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan 
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan. Perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. "Bagi pemerintah hal ini merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten," ujarnya. 

Dikatakan Menteri, dari data BPS bahwa sepanjang tahun 2020 angka pengangguran di 
Indonesia mencapai 9,7 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak 
langsung covid -19 sekitar 29,12 juta orang. Selama pandemi terjadi di Indonesia, pemerintah 
telah melakukan berbagai upaya penyelamatan ekonomi pekerja mulai dari mengeluarkan 
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Bantuan Subsisi Upah (BSU), relaksasi pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan dan 
memperbanyak program padat karya. 

"Program - program secara reguler kami arahkan untuk membantu teman - teman atau saudara 
kita yang mengalami PHK atau dirumahkan. Program - program itu akan terus jalan sampai 
situasinya kembali normal. Memang diarahkan untuk menangani dampak pandemi tersebut," 
ujar Fauziyah. 

Fauziyah juga berharap BBPLK Medan menjadi pusat pengembangan kompetensi dan sumber 
daya manusia untuk mendukung program di sektor wisata. Pemerintah pusat juga akan 
melakukan intervensi dengan penguatan skill dan kapasitas SDM yang ada dilokasi wisata, 
termasuk kawasan Danau toba yang menjadi satu dari lima destinasi super prioritas nasional. 
Maka, BBPLK ini harus terbuka siap menerima masukan dan saran dan sinergikan seluruh proses 
kegiatan untuk kepentingan mendukung stakeholder atau mitra BBPLK. 

"Kami dialog dengan mitra BBLPK Medan ada untuk sektor pariwisata, serikat pekerja, serikat 
buruh. Kami sinergikan apa yang dilakukan BBLPK ini dengan kebutuhan teman - teman. Ada 
Apindo, Kadin, PHRI, asosiasi manajer hotel, dan Serikat Pekerja. Kami juga mendiskusikan 
berbagai isu ketenagakerjaan dan berkaitan dengan penguatan SDM dan menyiapkan tenaga 
yang berkompeten," ujarnya. 

Sementara Dirjen Binalattas, Budi Hartawan mengatakan dalam rangka meningkatkan akses 
pelatihan kepada seluruh masyarakat Indonesia, BBPLK Medan juga telah mengembangkan 
pelatihan Hybrid Learning yang memadukan antara pelatihan daring dengan pelatihan di tempat 
kerja. Dalam pelaksanaan metode pelatihan Hybrid Learning, BBPLK Medan bermitra dengan 
pemerintah daerah, pengurus PHRI, IHGMA, dan industri perhotelan di daerah, serta Perguruan 
Tinggi. 

"Pelatihan online yang menjadi salah satu aktivitas pada metode pelatihan Hybrid Learning 
diampu oleh para instruktur BBPLK Medan yang memiliki kompetensi teknis maupun metodologis 
yang sesuai," ujar Budi. 

CLUSTER PARIWISATA Sementara Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, 
Irvan Iskandar Batubara mengatakan dampak pandemi covid -19 tidak hanya menyebabkan 
jutaan pekerja di PHK dan dirumahkan, namun juga berdampak bagi kelangsungan usia pekerja 
yang saat ini duduk di bangku sekolah. Hal ini mesti menjadi tanggung jawab semua pihak, 
termasuk pemerintah daerah. 

"Lapangan kerja bagi anak - anak kita yang sedang sekolah juga terdampak. Yang ada sekarang 
di PHK dan dirumahkan. Yang mau kerja juga gak bisa dihentikan. Ini masalah besar yang kita 
atasi bersama pemerintah pusat dan daerah," ujarnya. 

Salah satu upaya menekan angka pengangguran adalah dengan memaksimalkan kualitas SDM 
pekerja di segala sektor, salah satunya pariwisata. tahun 2021 Menteri Pariwisata Sandiaga Uno 
juga telah mencanangkan program Cluster Pariwisata Kadin demi mengoptimalkan tenaga kerja 
yang produktif. "2021 soal pembentukan cluster pariwisata Kadin. Itu harus seiring sejalan antara 
pemerintah dengan dunia usaha untuk 5 destinasi super proiritas, karena di sini tenaga kerja 
banyak sekali. Termasuk Sumut dengan potensi Danau Toba," kata Irvan. 

Irvan juga mendukung pernyataan Menteri ketenagakerjaan bahwa potensi SDA tidak cukup 
menjadi modal baik bagi sektor perekonomian dan industri Indonesia untuk kembali bergairah 
di tengah pandemi. Justru kualitas skill dan kompetensi SDM juga sangat penting untuk bisa 
kembali membangun perekonomian salah satunya di sektor wisata. Irvan juga tidak menapik 
lambatnya pertumbuhan perekonomian nasional salah satu faktor penyebab terjadinya Distorsi 
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Informasi yang memyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak sepemikiran dengan 
pemerintah tentang penanggulangan Covid -19. 

"Ktia yakin kata kunci majunya recovery ini, Sumut itu bisa yang terdepan karena keunggulan 
Sumut ini di kacamata kadin bukan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Hanya saja 
masih banyak Distorsi informasi. Masalah vaksin ini belum satu bahasa. Kalau ini sudah jadi 
daerah yang aman di erah next normal, ini turis datang, tidak ke negara lain. Ada kesempatan 
untuk tenaga kerja kita bisa bergerak secepat mungkin kalau kita sendiri sadar dulu," cetus 
Irvan. (Joko Saputra). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembangunan SDM khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat tepat saat ini 
karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah 
perlindungan skill (kompetensi) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan banyaknya SDM yang kompeten, 
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan. kesejahteraan usai pandemi COVID-19 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta orang penduduk 
usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga langkah pemerintah untuk fokus pada 
pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. "Pembangunan SDM khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat tepat saat ini 
karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah 
perlindungan skill (kompetensi)," ujarnya di Medan, Sabtu. 

 

MENAKER: 29,12 JUTA PENDUDUK USIA KERJA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta orang penduduk 
usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga langkah pemerintah untuk fokus pada 
pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. 

"Pembangunan SDM khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan 
kompetensi dinilai sangat tepat saat ini karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja 
baru dan para pekerja adalah perlindungan skill (kompetensi)," ujarnya di Medan, Sabtu. 
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Dia mengatakan itu usai acara penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan 
Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Menurut dia, setiap pekerja harus punya skill dan tersertifikasi. Skill juga harus bisa diperbaharui 
secara terus menerus agar bisa mengikuti perubahan karakter pekerjaan yang begitu cepat. 

Dengan adanya skill, setiap individu akan punya kemampuan bekerja secara terus menerus baik 
bekerja untuk orang lain maupun membuka lapangan kerja baru. 

"Dengan banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan 
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan. kesejahteraan usai 
pandemi COVID-19," katanya. 

Menaker mengingatkan, pemerintah menyadari seluruh program yang disiapkan tidak akan 
berjalan baik, bila tidak berkolaborasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan. 
khususnya dari dunia usaha dan dunia Industri (DUDI). 

DUDI, katanya, sebagai penyerap tenaga kerja memiliki peran besar dalam menentukan 
kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match antara 
pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta. 

Untuk itu penyesuaian harus terus dilakukan agar lulusan pelatihan vokasi yang dilakukan akan 
selalu relevan dan terserap oleh perkembangan terkini di DUDI. 
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Halaman/URL https://jogja.antaranews.com/berita/473100/menaker-bantuan-subsidi-
upah-untuk-2021-tidak-dianggarkan-dalam-apbn 

Jurnalis Evalisa Siregar 

Tanggal 2021-01-30 18:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) tahun 
ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, Sabtu. 

 

MENAKER: BANTUAN SUBSIDI UPAH UNTUK 2021 TIDAK DIANGGARKAN DALAM 
APBN 

Medan - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah 
(BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU 
tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, 
Sabtu. 
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Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan 
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan 
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, 
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. 

Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan 
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha 
dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. "Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti 
penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra 
seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya. 

Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. "Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, " 
katanya. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. "Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten," katanya. 

Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, 
perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang 
meningkat akibat pandemi COVID-19. 
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Judul Menaker: Bantuan subsidi upah tidak ada dalam APBN 2021 

Nama Media jabar.antaranews.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/238413/menaker-bantuan-subsidi-
upah-tidak-ada-dalam-apbn-2021 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-30 17:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) tahun 
ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, Sabtu. 

 

MENAKER: BANTUAN SUBSIDI UPAH TIDAK ADA DALAM APBN 2021 

Medan - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah 
(BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU 
tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, 
Sabtu. 
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Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan 
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan 
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, 
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. Kemnaker sebagai salah satu 
Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu 
berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. "Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti 
penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra 
seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya. 

Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. "Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, " 
katanya. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. "Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten," katanya. 

Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, 
perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang 
meningkat akibat pandemi COVID-19. 
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Judul Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja Swasta Tidak Ada di 2021 

Nama Media suara.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://sumbar.suara.com/read/2021/01/30/174843/bantuan-subsidi-
upah-bagi-pekerja-swasta-tidak-ada-di-2021 

Jurnalis Wakos Reza Gautama 

Tanggal 2021-01-30 17:48:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

 

Ringkasan 

Tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan kepada 
pekerja swasta yang terkena dampak pandemi Covid-19. Bantuan itu berupa subsidi upah. 
Bantuan subsidi upah yang diberikan pemerintah sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya. Bantuan 
subsidi upah ini diharapkan para pekerja di sektor swasta diperpanjang. 

 

BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PEKERJA SWASTA TIDAK ADA DI 2021 

SuaraSumbar.id - Tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan 
bantuan kepada pekerja swasta yang terkena dampak pandemi Covid-19. Bantuan itu berupa 
subsidi upah. 

Bantuan subsidi upah yang diberikan pemerintah sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya. Bantuan 
subsidi upah ini diharapkan para pekerja di sektor swasta diperpanjang. 

Namun tampaknya harapan perpanjangan bantuan subsidi upah itu sirna. Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak 
ada alokasinya dalam APBN 2021. 

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi 
ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, Sabtu (30/1/2021) dilansir dari Antara. 



 

88 
 

Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan 
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan 
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, 
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. 

Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan 
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha 
dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. 

"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU 
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI 
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya. 

Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. 
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Judul Menaker: Bantuan Subsidi Upah 2021 Tidak Masuk APBN 

Nama Media beritasatu.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.beritasatu.com/nasional/725905/menaker-bantuan-
subsidi-upah-2021-tidak-masuk-apbn 

Jurnalis YUD 

Tanggal 2021-01-30 17:19:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) tahun 
ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, Sabtu 
(30/1/2021). 

 

MENAKER: BANTUAN SUBSIDI UPAH 2021 TIDAK MASUK APBN 

Medan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah 
(BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU 
tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, Sabtu 
(30/1/2021). 
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Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan 
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan 
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, 
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. Kemnaker sebagai salah satu 
Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu 
berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. "Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti 
penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra 
seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya. 

Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. "Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, " 
katanya. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. "Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten," katanya. 

Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, 
perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang 
meningkat akibat pandemi Covid-19. 

Sumber: ANTARA. 
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Judul Menaker: BSU 2021 tidak Dianggarkan dalam APBN 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qnqs4r328/menaker-bsu-2021-
tidak-dianggarkan-dalam-apbn 

Jurnalis Indira Rezkisari 

Tanggal 2021-01-30 17:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) 
tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, Sabtu 
(30/1). 

 

MENAKER: BSU 2021 TIDAK DIANGGARKAN DALAM APBN 

MEDAN -- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah 
(BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU 
tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, 
Sabtu (30/1). 
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Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan 
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan 
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti 
yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai 
program. 

Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan 
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha 
dan dunia industri (DUDI). Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses 
pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi. 

"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU 
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI 
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," katanya. 

Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. "Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan," 
katanya. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. "Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten," katanya. 

Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan multiplier effect yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, perusahaan 
dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang meningkat 
akibat pandemi Covid-19. 
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Judul Menaker: Ada 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi 
COVID-19 

Nama Media jabar.antaranews.com 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/238401/menaker-ada-2912-juta-
penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19 

Jurnalis Zaenal A. 

Tanggal 2021-01-30 16:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembangunan SDM khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat tepat saat ini 
karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah 
perlindungan skill (kompetensi) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan banyaknya SDM yang kompeten, 
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan. kesejahteraan usai pandemi COVID-19 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta orang penduduk 
usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga langkah pemerintah untuk fokus pada 
pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. 

"Pembangunan SDM khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan 
kompetensi dinilai sangat tepat saat ini karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja 
baru dan para pekerja adalah perlindungan skill (kompetensi)," ujarnya di Medan, Sabtu. 

 

MENAKER: ADA 29,12 JUTA PENDUDUK USIA KERJA TERDAMPAK PANDEMI COVID-
19 

Medan - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta orang 
penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga langkah pemerintah untuk 
fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. 

"Pembangunan SDM khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan 
kompetensi dinilai sangat tepat saat ini karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja 
baru dan para pekerja adalah perlindungan skill (kompetensi)," ujarnya di Medan, Sabtu. 
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Dia mengatakan itu usai acara penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan 
Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Menurut dia, setiap pekerja harus punya skill dan tersertifikasi. Skill juga harus bisa diperbaharui 
secara terus menerus agar bisa mengikuti perubahan karakter pekerjaan yang begitu cepat. 

Dengan adanya skill, setiap individu akan punya kemampuan bekerja secara terus menerus baik 
bekerja untuk orang lain maupun membuka lapangan kerja baru. 

"Dengan banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan 
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan. kesejahteraan usai 
pandemi COVID-19," katanya. 

Menaker mengingatkan, pemerintah menyadari seluruh program yang disiapkan tidak akan 
berjalan baik, bila tidak berkolaborasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan. 
khususnya dari dunia usaha dan dunia Industri (DUDI). 

DUDI, katanya, sebagai penyerap tenaga kerja memiliki peran besar dalam menentukan 
kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match antara 
pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta. 

Untuk itu penyesuaian harus terus dilakukan agar lulusan pelatihan vokasi yang dilakukan akan 
selalu relevan dan terserap oleh perkembangan terkini di DUDI. 
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Judul Menaker: Bantuan subsidi upah 2021 tidak dianggarkan dalam APBN 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1975503/menaker-bantuan-
subsidi-upah-2021-tidak-dianggarkan-dalam-apbn 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-30 16:49:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang 
dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK 
Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) tahun 
ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak 
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, Sabtu. 

 

MENAKER: BANTUAN SUBSIDI UPAH 2021 TIDAK DIANGGARKAN DALAM APBN 

Medan - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah 
(BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU 
tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, 
Sabtu. 
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Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan 
MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan 
mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, 
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program. Kemnaker sebagai salah satu 
Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu 
berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di 
bidang pelatihan vokasi. "Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti 
penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra 
seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " katanya. 

Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan 
penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. "Kerja sama ini merupakan langkah yang 
sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, " 
katanya. 

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas 
sebagai hasil dari peningkatan kompetensi. "Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu 
langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya 
tenaga kerja kompeten," katanya. 

Mennaker menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan 
menghasilkan "multiplier effect" yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, 
perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang 
meningkat akibat pandemi COVID-19. 

 

  



 

97 
 

Judul Menaker: 29 Juta Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemi 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qnqr80349/menaker-29-juta-
penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi 

Jurnalis Ichsan Emrald Alamsyah 

Tanggal 2021-01-30 16:48:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembangunan SDM khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat tepat saat ini 
karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah 
perlindungan skill (kompetensi) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan banyaknya SDM yang kompeten, 
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan usai pandemi COVID-19 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta orang penduduk 
usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga langkah pemerintah untuk fokus pada 
pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. 

"Pembangunan SDM khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan 
kompetensi dinilai sangat tepat saat ini karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja 
baru dan para pekerja adalah perlindungan skill (kompetensi)," ujarnya di Medan, Sabtu (30/1). 

 

MENAKER: 29 JUTA PENDUDUK USIA KERJA TERDAMPAK PANDEMI 

MEDAN -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta orang 
penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga langkah pemerintah untuk 
fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. 

"Pembangunan SDM khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan 
kompetensi dinilai sangat tepat saat ini karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja 
baru dan para pekerja adalah perlindungan skill (kompetensi)," ujarnya di Medan, Sabtu (30/1). 
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Dia mengatakan itu usai acara penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan 
Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Menurut dia, setiap pekerja harus punya skill dan tersertifikasi. 

Skill juga harus bisa diperbaharui secara terus menerus agar bisa mengikuti perubahan karakter 
pekerjaan yang begitu cepat. Dengan adanya skill, setiap individu akan punya kemampuan 
bekerja secara terus menerus baik bekerja untuk orang lain maupun membuka lapangan kerja 
baru. 

"Dengan banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan 
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan usai 
pandemi COVID-19," katanya. 

Menaker mengingatkan, pemerintah menyadari seluruh program yang disiapkan tidak akan 
berjalan baik, bila tidak berkolaborasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan. 
Khususnya dari dunia usaha dan dunia Industri (DUDI). 

DUDI, katanya, sebagai penyerap tenaga kerja memiliki peran besar dalam menentukan 
kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match antara 
pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta. Untuk itu penyesuaian harus terus dilakukan agar 
lulusan pelatihan vokasi yang dilakukan akan selalu relevan dan terserap oleh perkembangan 
terkini di DUDI. 
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Judul Menaker: Pekerja Harus Punya Skill dan Tersertifikasi 

Nama Media beritasatu.com 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.beritasatu.com/nasional/725879/menaker-pekerja-harus-
punya-skill-dan-tersertifikasi 

Jurnalis FER 

Tanggal 2021-01-30 16:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembangunan SDM khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat tepat. Saat ini 
perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah perlindungan skill atau 
kompetensi 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan banyaknya SDM yang kompeten, 
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan usai pandemi Covid-19 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, penyesuaian harus terus dilakukan 
agar lulusan pelatihan vokasi yang dilakukan akan selalu relevan dan terserap oleh 
perkembangan terkini di dunia usaha dan dunia industri 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengungkapkan, ada sekitar 29,12 juta orang 
penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga langkah pemerintah untuk 
fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. "Pembangunan SDM 
khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat 
tepat. Saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah 
perlindungan skill atau kompetensi," ujar Menaker di Medan, Sabtu (30/1/2021). 

 

MENAKER: PEKERJA HARUS PUNYA SKILL DAN TERSERTIFIKASI 

Medan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengungkapkan, ada sekitar 29,12 
juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga langkah 
pemerintah untuk fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. 
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"Pembangunan SDM khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan 
kompetensi dinilai sangat tepat. Saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para 
pekerja adalah perlindungan skill atau kompetensi," ujar Menaker di Medan, Sabtu (30/1/2021). 

Menurut Menaker, setiap pekerja harus punya skill dan tersertifikasi. 

Skill juga harus bisa diperbaharui secara terus menerus agar bisa mengikuti perubahan karakter 
pekerjaan yang begitu cepat. 

Dengan adanya skill, setiap individu akan punya kemampuan bekerja secara terus menerus baik 
bekerja untuk orang lain maupun membuka lapangan kerja baru. 

"Dengan banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan 
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan usai 
pandemi Covid-19," katanya Menaker mengingatkan, pemerintah menyadari seluruh program 
yang disiapkan tidak akan berjalan baik, bila tidak berkolaborasi dan bersinergi dengan para 
pemangku kepentingan, khususnya dari dunia usaha dan industri. 

Dunia usaha dan industri, kata Menaker, sebagai penyerap tenaga kerja memiliki peran besar 
dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan, agar proses link 
and match antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta. 

"Untuk itu, penyesuaian harus terus dilakukan agar lulusan pelatihan vokasi yang dilakukan akan 
selalu relevan dan terserap oleh perkembangan terkini di dunia usaha dan dunia industri," tandas 
Menaker. 

Sumber: ANTARA. 

 

 

 

  



 

101 
 

Judul Menaker: 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi COVID-
19 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1975428/menaker-2912-juta-
penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19 

Jurnalis Evalisa Siregar 

Tanggal 2021-01-30 15:38:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembangunan SDM khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat tepat saat ini 
karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah 
perlindungan skill (kompetensi) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan banyaknya SDM yang kompeten, 
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan. kesejahteraan usai pandemi COVID-19 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta orang penduduk 
usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga langkah pemerintah untuk fokus pada 
pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. "Pembangunan SDM khususnya melalui 
pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi dinilai sangat tepat saat ini 
karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja adalah 
perlindungan skill (kompetensi)," ujarnya di Medan, Sabtu. 

 

MENAKER: 29,12 JUTA PENDUDUK USIA KERJA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 

Medan - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada sekitar 29,12 juta orang 
penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga langkah pemerintah untuk 
fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dinilai tepat. 

"Pembangunan SDM khususnya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan 
kompetensi dinilai sangat tepat saat ini karena saat ini perlindungan terbaik bagi angkatan kerja 
baru dan para pekerja adalah perlindungan skill (kompetensi)," ujarnya di Medan, Sabtu. 
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Dia mengatakan itu usai acara penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan 
Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Menurut dia, setiap pekerja harus punya skill dan tersertifikasi. Skill juga harus bisa diperbaharui 
secara terus menerus agar bisa mengikuti perubahan karakter pekerjaan yang begitu cepat. 

Dengan adanya skill, setiap individu akan punya kemampuan bekerja secara terus menerus baik 
bekerja untuk orang lain maupun membuka lapangan kerja baru. 

"Dengan banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan 
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan. kesejahteraan usai 
pandemi COVID-19," katanya. 

Menaker mengingatkan, pemerintah menyadari seluruh program yang disiapkan tidak akan 
berjalan baik, bila tidak berkolaborasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan. 
khususnya dari dunia usaha dan dunia Industri (DUDI). 

DUDI, katanya, sebagai penyerap tenaga kerja memiliki peran besar dalam menentukan 
kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match antara 
pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta. 

Untuk itu penyesuaian harus terus dilakukan agar lulusan pelatihan vokasi yang dilakukan akan 
selalu relevan dan terserap oleh perkembangan terkini di DUDI. 
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Judul Kunjungi Pengerajin Ulos, Ini yang Dijanjikan Menaker 

Nama Media suara.com 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL https://sumsel.suara.com/read/2021/01/30/121726/kunjungi-
pengerajin-ulos-ini-yang-dijanjikan-menaker 

Jurnalis Tasmalinda 

Tanggal 2021-01-30 12:17:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita ingin terus meningkat kesejahteraan dan 
ada nilai tambah yang bisa kita berikan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam 
memfasilitasi perajin ulos tersebut bisa berupa bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 
2020 

 

Ringkasan 

Para pengerajin ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi, kecematan Simanindo, Samosir, mendapatkan 
tamu spesial. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengunjungi pengerajin ulis 
ini dan menjanjikan peningkatan kompetensi. Para ibu pengerajin yang menjadi tulang punggung 
keluarga, menjadikan bertenun jugamerupakan mata pencarian utama. 

 

KUNJUNGI PENGERAJIN ULOS, INI YANG DIJANJIKAN MENAKER 

Para pengerajin ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi, kecematan Simanindo, Samosir, mendapatkan 
tamu spesial. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengunjungi pengerajin ulis 
ini dan menjanjikan peningkatan kompetensi. 

Para ibu pengerajin yang menjadi tulang punggung keluarga, menjadikan bertenun 
jugamerupakan mata pencarian utama. 

"Kita ingin terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan," kata 
Menaker, seperti dilansir dari ANTARA. 

Ia pun akan mengupayakan peningkatan kompetensi perajin ulos tersebut melalui pelatihan 
kerja Balai Latihan Kerja (BLK). 
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Setelah mendapatkan pelatihan, mereka akan difasilitasi Kemnaker agar bisa masuk ke pasar 
kerja. 

"Program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam memfasilitasi perajin ulos tersebut bisa berupa 
bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 2020," katanya. 

Pada Kamis (28/1), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Ditjen Binapeta dan PKK 
mengadakan perjanjian kerja bersama kepada komunitas tenun ulos yang bergabung dalam PT 
Toba Tenun Sejahtera. 

Perjanjian itu ditandatangani di Aula Auditorium Institut Teknologi DEL, di Kecamatan Laguboti, 
Kabupaten Toba. 
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Judul Kemnaker Akan Fasilitasi Perajin Ulos Samosir 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL Pg1 

Jurnalis ANT 

Tanggal 2021-01-30 09:57:00 

Ukuran 88x60mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 2.816.000 

News Value Rp 28.160.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung 
keluarganya, selain berladang, bertenun juga menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus 
meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung 
keluarganya, selain berladang, bertenun juga menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus 
meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan. 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam 
memfasilitasi perajin ulos tersebut bisa berupa bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 
2020 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku merasa bangga melihat kaum ibu 
para perajin ulos karena mereka memiliki keinginan kuat meningkatkan kesejahteraan sekaligus 
mempertahankan tradisi leluhur. "Ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarganya, 
selain berladang, bertenun juga menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus meningkat 
kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan." kata Menaker Ida Fauziyah saat 
meninjau kampung perajin ulos di Desa Lumban Suhisuhi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten 
Samosir, Sumatera Utara, Jumat (29/1). 

 

KEMNAKER AKAN FASILITASI PERAJIN ULOS SAMOSIR 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku merasa bangga melihat kaum ibu 
para perajin ulos karena mereka memiliki keinginan kuat meningkatkan kesejahteraan sekaligus 
mempertahankan tradisi leluhur. 

"Ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarganya, selain berladang, bertenun juga 
menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah 
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yang bisa kita berikan." kata Menaker Ida Fauziyah saat meninjau kampung perajin ulos di Desa 
Lumban Suhisuhi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat (29/1). 

Menaker pun akan mengupayakan peningkatan kompetensi perajin ulos tersebut melalui 
pelatihan kerja Balai Latihan Kerja (BLK). 

Nanti setelah mendapatkan pelatihan, menurut Mcnakcr, mereka akan difasilitasi Kemnaker agar 
bisa masuk kc pasar kerja atau menjadi wirausaha yang kompeten. 

"Program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam memfasilitasi perajin ulos tersebut bisa berupa 
bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 2020," kata Menaker Ida Fauziyah. 

Dalam kunjungan ke Kabupaten Samosir, Menaker didampingi Istri Iuhut Binsar Panjaitan, Dcvi 
Simatupang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon,dan Dirjen Binalattas, Budi Hartawan. 

Sebelumnya, Kamis (28/1), Kcmcntcrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Ditjen Binapeta 
dan PKK mengadakan perjanjian kerja bersama kepada komunitas tenun ulos yang bergabung 
dalam PTToba Tenun Sejahtera (PT TTS).' 

Perjanjian itu ditandatangani di Aula Auditorium Institut Teknologi DElKecamatan I.aguboci, 
KabupatenToba. (Ant) 
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Narasumber 

positive - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Kehadiran kami ingin membantu 
masyarakat yang terdampak bencana. Semoga semua masyarakat yang terdampak diberi 
kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar oleh Allah SWT 

neutral - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Kami mohon maaf atas keterlambatan 
kami, datang sudah pada hari ke-16, itu karena kami harus mengumpulkan sesen sesen, satu 
rupiah per satu rupiah dari pejabat atau pegawai Kemnaker, berikut ibu-ibu dharma wanita 

neutral - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Meskipun yang kami bawa tidak 
sebanyak dari jumlah yang dibutuhkan, harapan kami itu bisa dimanfaatkan untuk bisa 
meringakan beban yang diderita saudara-saudara di sini 

positive - Rahmadia Noor (Wakil Bupati Barito Kuala) Kami berterima kasih kepada semua. Ini 
adalah motivasi dan suntikan semangat bagi kami masyarakat Barito Kuala, karena banyak 
masyarakat kami yang saat ini mengalami kesusahan 

 

Ringkasan 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan 
bantuan bagi korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Organisasi yang mewadahi para istri 
pejabat dan ASN Kemnaker ini turut turun tangan membantu meringankan beban derita yang 
menimpa para korban. "Kehadiran kami ingin membantu masyarakat yang terdampak bencana. 
Semoga semua masyarakat yang terdampak diberi kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar oleh 
Allah SWT," kata Ketua DWP Kemnaker, Istiqomah Anwar Sanusi, saat mengunjungi Posko 
Bantuan Bencana di Kabupaten Barito Kuala, Jumat (29/1/2021). ( Istiqomah mengatakan, 
sebelum menyalurkan bantuan, DWP Kemnaker terlebih dahulu menggalang bantuan dengan 
melibatkan pejabat dan pegawai Kemnaker, serta anggota DWP Kemnaker. 
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SRIKANDI KEMNAKER SUMBANG BANTUAN BAGI KORBAN BANJIR DI KALSEL 

Srikandi Kemnaker Sumbang Bantuan Bagi Korban Banjir di Kalsel Michelle Natalia Sabtu, 30 
Januari 2021 - 03:00 WIB loading. 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan 
bantuan bagi korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Organisasi yang mewadahi para istri 
pejabat dan ASN Kemnaker ini turut turun tangan membantu meringankan beban derita yang 
menimpa para korban. 

"Kehadiran kami ingin membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semoga semua 
masyarakat yang terdampak diberi kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar oleh Allah SWT," 
kata Ketua DWP Kemnaker, Istiqomah Anwar Sanusi, saat mengunjungi Posko Bantuan Bencana 
di Kabupaten Barito Kuala, Jumat (29/1/2021). ( Istiqomah mengatakan, sebelum menyalurkan 
bantuan, DWP Kemnaker terlebih dahulu menggalang bantuan dengan melibatkan pejabat dan 
pegawai Kemnaker, serta anggota DWP Kemnaker. 

"Kami mohon maaf atas keterlambatan kami, datang sudah pada hari ke-16, itu karena kami 
harus mengumpulkan sesen sesen, satu rupiah per satu rupiah dari pejabat atau pegawai 
Kemnaker, berikut ibu-ibu dharma wanita," katanya. 

Bantuan yang diserahkan berupa alat pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan instan, 
pakaian dalam pria/wanita, popok, obat-obatan, dan sebagainya dengan nilai lebih dari Rp200 
juta. "Meskipun yang kami bawa tidak sebanyak dari jumlah yang dibutuhkan, harapan kami itu 
bisa dimanfaatkan untuk bisa meringakan beban yang diderita saudara-saudara di sini," ujarnya. 

Wakil Bupati Barito Kuala Rahmadia Noor mengatakan bahwa bencana banjir telah melanda 6 
kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Setidaknya 18 ribu KK atau sekitar 54 ribu warga telah 
terendam rumahnya. 

Banjir ini, sebut Wakil Bupati, juga telah memengaruhi ekonomi, pangan, dan infrastruktur. Di 
mana banjir ini telah menenggelamkan 37 ribu hektar lahan produktif seperti sawah dan 
perkebunan. Untuk itu, Wakil Bupati sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh DWP 
Kemnaker. (  "Kami berterima kasih kepada semua. Ini adalah motivasi dan suntikan semangat 
bagi kami masyarakat Barito Kuala, karena banyak masyarakat kami yang saat ini mengalami 
kesusahan," katanya. 

Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala Biro Umum Kemnaker Dian Kreshnadjati, Kepala BLK 
Samarinda Andri Susila, dan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan Siswansyah.  
(uka). 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker)) 
Disampaikan bahwa Kemenaker sejak 1 Januari 2021 sampai dengan saat ini tidak melayani atau 
memproses permohonan untuk TKA baru, kecuali untuk perpanjangan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker)) 
Hasil koordinasi kami dengan Ditjen Imigrasi terkait dengan pesawat China Southern Airlines 
terdiri dari 153 orang WNA, 150 diantaranya pegang Itas, Itap yang masih berlaku dan tiga 
orang pemegang visa diplomatik. Mereka bekerja di beberapa perusahaan yang tersebar di 
berbagai daerah 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker)) 
Jadi kalau memang TKA itu sudah memiliki Itas, Itap yang masih berlaku, tidak masalah masuk 
ke wilayah Indonesia dengan mengikuti protokol kesehatan 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) Anwar Sanusi 
mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum membuka permohonan dari perusahaan untuk 
menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) baru ke Indonesia. Sementara itu terkait adanya 153 
Warga Negara Asing (WNA) asal China yang masuk ke Indonesia, Anwar menjelaskan bahwa 
mereka telah bekerja pada perusahaan yang ada di berbagai daerah. Hal ini dibuktikan dengan 
mengantongi Izin Tinggal Terbatas (Itas), Izin Tinggal Tetap (Itap), dan pemegang visa 
diplomatik. 

 

KEMENAKER: KAMI BELUM LAYANI PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN TKA BARU 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) Anwar Sanusi 
mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum membuka permohonan dari perusahaan untuk 
menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) baru ke Indonesia. 
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"Disampaikan bahwa Kemenaker sejak 1 Januari 2021 sampai dengan saat ini tidak melayani 
atau memproses permohonan untuk TKA baru, kecuali untuk perpanjangan," ujarnya saat 
dihubungi, Jumat (29/1). 

Sementara itu terkait adanya 153 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang masuk ke 
Indonesia, Anwar menjelaskan bahwa mereka telah bekerja pada perusahaan yang ada di 
berbagai daerah. 

Hal ini dibuktikan dengan mengantongi Izin Tinggal Terbatas (Itas), Izin Tinggal Tetap (Itap), 
dan pemegang visa diplomatik. 

"Hasil koordinasi kami dengan Ditjen Imigrasi terkait dengan pesawat China Southern Airlines 
terdiri dari 153 orang WNA, 150 diantaranya pegang Itas, Itap yang masih berlaku dan tiga 
orang pemegang visa diplomatik. Mereka bekerja di beberapa perusahaan yang tersebar di 
berbagai daerah," kata Anwar. 

"Jadi kalau memang TKA itu sudah memiliki Itas, Itap yang masih berlaku, tidak masalah masuk 
ke wilayah Indonesia dengan mengikuti protokol kesehatan," sambungnya. 

Sebelumnya, sebanyak 153 WNA dari China terpantau masuk ke Indonesia melalui Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (23/1). 

Padahal pemerintah tengah melarang masuknya WNA dari seluruh dunia seiring dengan 
meningkatnya penularan Covid-19. 

Kendati demikian berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 
2021 tentang pembatasan masuknya WNA, ada beberapa kriteria yang diizinkan masuk ke 
wilayah Indonesia. 

Beberapa di antaranya adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan 
resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas serta pemegang izin tinggal terbatas dan izin 
tinggal tetap. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: Penulis : Ade Miranti Karunia Editor : Yoga 
Sukmana. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos 
di tempat ini mendapatkan peningkatan kompetensinya. Saya kira perkembangan ulos itu sangat 
luar biasa, ini harus dipertahankan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, 
apa yang bisa kami lakukan dan kerja samakan. Biasanya kami melakukan pendampingan, akses 
modal, dan akses pasarnya seperti yang kami lakukan di tempat lain 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-
ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarga. Selain berladang, bertenun ini juga menjadi 
mata pencaharian utama. Kita ingin terus meningkatkan kesejahteraan dan ada nilai tambah 
yang bisa kita berikan 

 

Ringkasan 

Setelah melakukan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan 
PT Toba Tenun Sejahtera, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau pengrajin ulos di 
Desa Lumban Suhi-Suhi, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat (29/1). 

 

DITEMANI ISTRI LUHUT, MENAKER IDA DUKUNG PENGEMBANGAN KOMPETENSI 
PENGRAJIN ULOS 

Setelah melakukan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan 
PT Toba Tenun Sejahtera, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau pengrajin ulos di 
Desa Lumban Suhi-Suhi, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat (29/1). 

"Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos di tempat ini mendapatkan peningkatan 
kompetensinya. Saya kira perkembangan ulos itu sangat luar biasa, ini harus dipertahankan," 
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kata Ida. ( Ida juga akan mengupayakan agar pengrajin ulos ini dapat meningkatkan 
kompetensinya melalui pelatihan kerja balai latihan kerja (BLK). Nanti setelah mendapatkan 
pelatihan, mereka akan difasilitasi oleh Kemnaker agar bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi 
wirausaha yang kompeten. 

"Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, apa yang bisa kami lakukan dan kerja samakan. 
Biasanya kami melakukan pendampingan, akses modal, dan akses pasarnya seperti yang kami 
lakukan di tempat lain," kata Ida. 

Ida menambahkan, program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam memfasilitasi pengrajin ulos 
ini, bisa berupa bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 2020 yang sudah dilakukan 
oleh Kemnaker. 

Sebagai informasi, pada tahun 2020 Kemenaker memberikan program Jaring Pengaman Sosial, 
program ini menyasar sekitar 18 ribu kelompok. Tiap kelompoknya berjumlah 20 orang, dengan 
bentuk kegiatan berbagai macam usaha dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. 

Ida melihat pengrajin ulos ini sudah memiliki keinginan yang kuat untuk bisa terus 
mempertahankan tradisi, dan pemerintah akan mendukung penuh apa yang bisa dilakukan 
bersama. (  "Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang 
punggung keluarga. Selain berladang, bertenun ini juga menjadi mata pencaharian utama. Kita 
ingin terus meningkatkan kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan," kata Ida. 

Dalam kunjungannya ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah turut didampingi oleh Istri Luhut 
Binsar Panjaitan, Devi Panjaitan, Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, serta Dirjen Binalattas, Budi 
Hartawan. 

(uka). 
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positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemenaker) Disampaikan bahwa Kemenaker sejak 1 Januari 
2021 sampai dengan saat ini tidak melayani atau memproses permohonan untuk TKA baru, 
kecuali untuk perpanjangan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekjen Kemenaker) Hasil koordinasi kami dengan Ditjen Imigrasi terkait 
dengan pesawat China Southern Airlines terdiri dari 153 orang WNA, 150 diantaranya pegang 
Itas, Itap yang masih berlaku dan tiga orang pemegang visa diplomatik. Mereka bekerja di 
beberapa perusahaan yang tersebar di berbagai daerah 

positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemenaker) Jadi kalau memang TKA itu sudah memiliki Itas, 
Itap yang masih berlaku, tidak masalah masuk ke wilayah Indonesia dengan mengikuti protokol 
kesehatan 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker ) Anwar Sanusi 
mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum membuka permohonan dari perusahaan untuk 
menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) baru ke Indonesia 

Sementara itu terkait adanya 153 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang masuk ke 
Indonesia, Anwar menjelaskan bahwa mereka telah bekerja pada perusahaan yang ada di 
berbagai daerah. Hal ini dibuktikan dengan mengantongi Izin Tinggal Terbatas (Itas), Izin 
Tinggal Tetap (Itap), dan pemegang visa diplomatik. 

 

KEMENAKER: KAMI BELUM LAYANI PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN TKA BARU 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker ) Anwar Sanusi 
mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum membuka permohonan dari perusahaan untuk 
menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) baru ke Indonesia. 
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"Disampaikan bahwa Kemenaker sejak 1 Januari 2021 sampai dengan saat ini tidak melayani 
atau memproses permohonan untuk TKA baru, kecuali untuk perpanjangan," ujarnya saat 
dihubungi Kompas.com, Jumat (29/1/2021). 

Sementara itu terkait adanya 153 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang masuk ke 
Indonesia, Anwar menjelaskan bahwa mereka telah bekerja pada perusahaan yang ada di 
berbagai daerah. 

Hal ini dibuktikan dengan mengantongi Izin Tinggal Terbatas (Itas), Izin Tinggal Tetap (Itap), 
dan pemegang visa diplomatik. 

"Hasil koordinasi kami dengan Ditjen Imigrasi terkait dengan pesawat China Southern Airlines 
terdiri dari 153 orang WNA, 150 diantaranya pegang Itas, Itap yang masih berlaku dan tiga 
orang pemegang visa diplomatik. Mereka bekerja di beberapa perusahaan yang tersebar di 
berbagai daerah," kata Anwar. 

"Jadi kalau memang TKA itu sudah memiliki Itas, Itap yang masih berlaku, tidak masalah masuk 
ke wilayah Indonesia dengan mengikuti protokol kesehatan," sambungnya. 

Sebelumnya, sebanyak 153 WNA dari China terpantau masuk ke Indonesia melalui Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (23/1/2021). Padahal pemerintah 
tengah melarang masuknya WNA dari seluruh dunia seiring dengan meningkatnya penularan 
Covid-19. 

Kendati demikian berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 
2021 tentang pembatasan masuknya WNA, ada beberapa kriteria yang diizinkan masuk ke 
wilayah Indonesia. 

Beberapa diantaranya adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan 
resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas serta pemegang izin tinggal terbatas dan izin 
tinggal tetap. 
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Pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) 
yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ). 

Dalam rancangan aturan itu, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tutup 
dan merugi hanya bisa mengantongi pesangon 0,5 kali dari patokan yang diatur dalam Pasal 39 
(2) RPP tersebut. Namun, pekerja tetap mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak. 

 

RPP PHK, PESANGON BURUH TERANCAM TURUN SEPARUH 

Pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) 
yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ). 

Dalam rancangan aturan itu, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tutup 
dan merugi hanya bisa mengantongi pesangon 0,5 kali dari patokan yang diatur dalam Pasal 39 
(2) RPP tersebut. Namun, pekerja tetap mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak. 

Aturan serupa juga berlaku untuk korban PHK karena terjadi pengambilalihan perusahaan yang 
mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan 
hubungan kerja, dan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami 
kerugian. 

Kemudian, perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus 
menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 tahun, 
perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa ( force majeur ), dan perusahaan dalam 
keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan perusahaan mengalami 
kerugian. 
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Berikutnya, perusahaan pailit, dan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya 
telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut. 

Sementara itu, uang pesangon dipangkas 0,25 persen untuk alasan PHK keadaan memaksa ( 
force majeure ) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup. Dalam hal ini, pekerja/buruh 
mendapatkan uang pesangon sebesar 0,75 kali ketentuan Pasal 39 ayat 2, uang penghargaan 
dan uang penggantian hak. 

Uang pesangon diberikan 1 kali ketentuan Pasal 39 ayat 2 berlaku untuk korban PHK yang 
disebabkan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan 
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia 
menerima pekerja/buruh. 

Selanjutnya karena pengambilalihan perusahaan, perusahaan melakukan efisiensi untuk 
mencegah terjadinya kerugian, perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan 
mengalami kerugian, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang 
bukan karena perusahaan mengalami kerugian, dan permohonan pemutusan hubungan kerja 
yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 35. 

Untuk korban PHK karena alasan di atas juga mendapatkan uang penghargaan masa kerja 
sebesar 1 kali ketentuan pasal 39 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 39 
ayat 4. 

CNNIndonesia.com telah berusaha menghubungi Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno 
untuk meminta penjelasan mengenai RPP tersebut. Namun, yang bersangkutan belum 
menjawab. 

- masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah - masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang 
dari 2 tahun, 2 bulan upah - masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan 
upah - masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah - masa kerja 4 
tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah - masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi 
kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah - masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 
bulan upah - masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah - masa 
kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 8 bulan upah - masa kerja 8 tahun atau 
lebih, 9 bulan upah. 

(ulf/sfr). 
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Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5354077/kembangkan-ulos-menaker-
ingin-perajin-ikut-pelatihan-kerja-blk 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ingin memastikan bahwa perajin ulos di 
tempat ini mendapatkan peningkatan kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu sangat 
luar biasa ini harus dipertahankan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, 
apa yang bisa kami lakukan dan kerja samakan. Biasanya kami melakukan pendampingan, akses 
modal, dan akses pasarnya seperti yang kami lakukan di tempat lain 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagai informasi, pada tahun 2020 kami 
memberikan program Jaring Pengaman Sosial, program ini menyasar sekitar 18.000 kelompok, 
di mana tiap kelompoknya berjumlah 20 orang, dengan bentuk kegiatan berbagai macam usaha 
dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-
ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarganya, selain berladang, bertenun ini juga 
menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah 
yang bisa kita berikan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Toba 
Tenun Sejahtera. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun meninjau perajin ulos di Desa 
Lumban Suhi-Suhi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. "Kami ingin memastikan bahwa perajin 
ulos di tempat ini mendapatkan peningkatan kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu 
sangat luar biasa ini harus dipertahankan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat 
(29/1/2021). 
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KEMBANGKAN ULOS, MENAKER INGIN PERAJIN IKUT PELATIHAN KERJA BLK 

Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Toba 
Tenun Sejahtera. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun meninjau perajin ulos di Desa 
Lumban Suhi-Suhi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. "Kami ingin memastikan bahwa perajin 
ulos di tempat ini mendapatkan peningkatan kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu 
sangat luar biasa ini harus dipertahankan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat 
(29/1/2021). 

Ida juga akan mengupayakan agar perajin ulos ini dapat meningkatkan kompetensinya melalui 
pelatihan kerja balai latihan kerja (BLK). Nanti setelah mendapatkan pelatihan, lanjutnya, mereka 
akan difasilitasi oleh Kemnaker agar bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi wirausaha yang 
kompeten. "Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, apa yang bisa kami lakukan dan kerja 
samakan. Biasanya kami melakukan pendampingan, akses modal, dan akses pasarnya seperti 
yang kami lakukan di tempat lain," katanya. 

Ida menambahkan program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam memfasilitasi perajin Ulos ini 
bisa berupa bantuan tenaga kerja mandiri seperti yang sudah dilakukan oleh Kemnaker pada 
2020. "Sebagai informasi, pada tahun 2020 kami memberikan program Jaring Pengaman Sosial, 
program ini menyasar sekitar 18.000 kelompok, di mana tiap kelompoknya berjumlah 20 orang, 
dengan bentuk kegiatan berbagai macam usaha dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal," 
ucapnya. 

Ida melihat perajin Ulos ini sudah memiliki keinginan yang kuat untuk bisa terus 
mempertahankan tradisi, dan pemerintah akan mendukung penuh apa yang bisa dilakukan 
bersama. "Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang 
punggung keluarganya, selain berladang, bertenun ini juga menjadi mata pencaharian utama. 
Kita ingin terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan," 
tandasnya. 

Dalam kunjungannya ini, Ida turut didampingi oleh Istri Luhut Binsar Panjaitan, Devi Panjaitan; 
Bupati Samosir, Rapidin Simbolon; serta Dirjen Binalattas, Budi Hartawan. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos 
di tempat ini mendapatkan peningkatan kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu sangat 
luar biasa ini harus dipertahankan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, 
apa yang bisa kami lakukan dan kerjasamakan. Biasanya kami melakukan pendampingan, akses 
modal, dan akses pasarnya seperti yang kami lakukan di tempat lain 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagai informasi, pada tahun 2020 kami 
memberikan program Jaring Pengaman Sosial, program ini menyasar sekitar 18 ribu kelompok, 
dimana tiap kelompoknya berjumlah 20 orang, dengan bentuk kegiatan berbagai macam usaha 
dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-
ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarganya, selain berladang, bertenun ini juga 
menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah 
yang bisa kita berikan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi kita semua sudah menyaksikan ada 
penandatangan kerjasama PT tenun untuk pemberdayaan para perajin ulos agar program ini 
bisa membantu para ibu penenun yang bekerja keras agar bisa membiayai anak-anaknya untuk 
sampai sekolah setinggi-tingginya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini juga 7 persen saja mereka yang memiliki 
sertifikasi kompetensi, padahal banyak hal yang bisa disertifikasi sehingga terukur kapasitasnya 
dan kami hari ini ke Danau Toba untuk melakukan hal yang sama 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira juga hal yang menjadi daya tarik 
wisatawan baru, saya juga menikmati makanan yang tidak bisa saya dapatkan di Jakarta. Saya 
kira itu juga menjadi salah satu daya tarik sendiri menjadi yang bisa dijual 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap makanan khas Batak juga 
menjadi bagian yang menjadi daya tarik wisata di sini 

 

Ringkasan 

Setelah melakukan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan ( 
Kemnaker ) dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau 
pengrajin ulos di Desa Lumban Suhi - Suhi, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jum'at 
(29/1/2021). "Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos di tempat ini mendapatkan 
peningkatan kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu sangat luar biasa ini harus 
dipertahankan, " kata Menaker Ida. 

 

KEMNAKER DUKUNG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGRAJIN ULOS LEWAT BLK 

Setelah melakukan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau 
pengrajin ulos di Desa Lumban Suhi - Suhi, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jum'at 
(29/1/2021). 

"Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos di tempat ini mendapatkan peningkatan 
kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu sangat luar biasa ini harus dipertahankan, " 
kata Menaker Ida. 

Menaker akan mengupayakan agar pengrajin ulos ini dapat meningkatkan kompetensinya 
melalui pelatihan kerja balai latihan kerja (BLK). Nanti setelah mendapatkan pelatihan, mereka 
akan difasilitasi oleh Kemnaker agar bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi wirausaha yang 
kompeten. 

"Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, apa yang bisa kami lakukan dan kerjasamakan. 
Biasanya kami melakukan pendampingan, akses modal, dan akses pasarnya seperti yang kami 
lakukan di tempat lain," katanya. 

Selain itu, program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam memfasilitasi pengrajin Ulos ini, bisa 
berupa bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 2020 yang sudah dilakukan oleh 
Kemnaker. 

"Sebagai informasi, pada tahun 2020 kami memberikan program Jaring Pengaman Sosial, 
program ini menyasar sekitar 18 ribu kelompok, dimana tiap kelompoknya berjumlah 20 orang, 
dengan bentuk kegiatan berbagai macam usaha dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal," 
ujarnya. 

Menurutnya pengrajin Ulos ini sudah memiliki keinginan yang kuat untuk bisa terus 
mempertahankan tradisi, dan pemerintah akan mendukung penuh apa yang bisa dilakukan 
bersama. 

"Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung 
keluarganya, selain berladang, bertenun ini juga menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin 
terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan," pungkas Ida 
Fauziyah. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan 
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) dengan PT. Toba 
Tenun Sejahtera, untuk pemberdayaan para perajin ulos di Toba, Sumatera Utara (28/1/2021). 



 

121 
 

"Tadi kita semua sudah menyaksikan ada penandatangan kerjasama PT tenun untuk 
pemberdayaan para perajin ulos agar program ini bisa membantu para ibu penenun yang bekerja 
keras agar bisa membiayai anak-anaknya untuk sampai sekolah setinggi-tingginya," kata Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya. 

Menaker menjelaskan, kerjasama antara Kemnaker dengan PT Toba Tenun Sejahtera ini adalah 
perwujudan dari program perluasan kesempatan kerja yang dimiliki Kemnaker untuk melatih, 
membina dan manajemen pemasaran para perajin ulos di sekitar danau Toba. 

"Ini juga 7 persen saja mereka yang memiliki sertifikasi kompetensi, padahal banyak hal yang 
bisa disertifikasi sehingga terukur kapasitasnya dan kami hari ini ke Danau Toba untuk 
melakukan hal yang sama," ujar Menaker. 

Menurutnya sebagai salah satu destinasi wisata prioritas, sangat penting untuk meningkatkan 
kompetensi, dan sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya melalui program 
perluasan kesempatan kerja yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Saya kira juga hal yang menjadi daya tarik wisatawan baru, saya juga menikmati makanan yang 
tidak bisa saya dapatkan di Jakarta. Saya kira itu juga menjadi salah satu daya tarik sendiri 
menjadi yang bisa dijual," katanya. 

Menaker mengatakan di daerah Danau Toba ini banyak sekali kuliner-kuliner yang bisa menjadi 
daya tarik wisatawan. Hanya tinggal ditingkatkan lagi bagaimana tata kuliner ini bisa 
dikembangkan dengan mendidik dan melatih agar SDM pelaku wisata kuliner ini juga competent 
dan bisa mengangkat makanan khas di daerah Danau Toba. 

Oleh karena itu diperlukan kemampuan SDM dalam memilih bahan, teknik memasak, cita rasa, 
teknik penyajian hingga kebersihan. Pelatihan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber 
daya manusia di bidang kuliner juga merupakan fokus Kemnaker di sektor wisata. 

"Saya berharap makanan khas Batak juga menjadi bagian yang menjadi daya tarik wisata di 
sini," pungkasnya. 
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Narasumber 

positive - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Kehadiran kami ingin membantu 
masyarakat yang terdampak bencana. Semoga semua masyarakat yang terdampak diberi 
kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar oleh Allah SWT 

neutral - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Kami mohon maaf atas keterlambatan 
kami, datang sudah pada hari ke-16, itu karena kami harus mengumpulkan se-sen se-sen, satu 
rupiah per satu rupiah dari pejabat atau pegawai Kemnaker, berikut ibu-ibu Dharma Wanita 

positive - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Meskipun yang kami bawa tidak 
sebanyak dari jumlah yang dibutuhkan, harapan kami itu bisa dimanfaatkan untuk bisa 
meringankan beban yang diderita saudara-saudara di sini 

positive - Rahmadia Noor (Wakil Bupati Barito Kuala) Kami berterima kasih kepada bapak/ibu 
semua. Ini adalah motivasi dan suntikan semangat bagi kami masyarakat Barito Kuala, karena 
banyak masyarakat kami yang saat ini mengalami kesusahan 

 

Ringkasan 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan bagi 
korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Organisasi yang mewadahi istri pejabat dan ASN 
Kemnaker ini turun tangan membantu para korban dengan memberi alat pemenuhan kebutuhan 
dasar. Ketua DWP Kemnaker Istiqomah Anwar Sanusi menyampaikan bantuan disalurkan melalui 
Posko Bantuan Bencana di Kabupaten Barito Kuala. 

 

DHARMA WANITA KEMNAKER SUMBANG RP 200 JUTA UNTUK KORBAN BANJIR 
KALSEL 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan bagi 
korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Organisasi yang mewadahi istri pejabat dan ASN 
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Kemnaker ini turun tangan membantu para korban dengan memberi alat pemenuhan kebutuhan 
dasar. 

Ketua DWP Kemnaker Istiqomah Anwar Sanusi menyampaikan bantuan disalurkan melalui Posko 
Bantuan Bencana di Kabupaten Barito Kuala. "Kehadiran kami ingin membantu masyarakat yang 
terdampak bencana. Semoga semua masyarakat yang terdampak diberi kemudahan, kesabaran, 
dan jalan keluar oleh Allah SWT," kata Istiqomah dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1/2021). 

Lebih lanjut ia mengatakan DWP telah menggalang bantuan dengan melibatkan para pejabat, 
pegawai, serta anggota DWP Kemnaker guna dapat menyalurkan bantuan ini. "Kami mohon 
maaf atas keterlambatan kami, datang sudah pada hari ke-16, itu karena kami harus 
mengumpulkan se-sen se-sen, satu rupiah per satu rupiah dari pejabat atau pegawai Kemnaker, 
berikut ibu-ibu Dharma Wanita," ujarnya. 

Adapun bantuan yang diserahkan meliputi makanan instan, pakaian dalam pria/wanita, popok, 
obat-obatan, dan lain sebagainya dengan nilai lebih dari Rp 200 juta. "Meskipun yang kami bawa 
tidak sebanyak dari jumlah yang dibutuhkan, harapan kami itu bisa dimanfaatkan untuk bisa 
meringankan beban yang diderita saudara-saudara di sini," terang Istiqomah. 

Rahmadia menambahkan bencana banjir ini telah memengaruhi ekonomi, pangan, dan 
infrastruktur. Sebab, banjir telah menenggelamkan 37.00- hektare lahan produktif seperti sawah 
dan perkebunan. Oleh karena itu, ia turut mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh DWP 
Kemnaker.Sementara itu, Wakil Bupati Barito Kuala Rahmadia Noor mengatakan bencana banjir 
telah melanda enam kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Ia merinci ada kurang lebih 18.000 
KK atau sekitar 54.000 warga telah terendam rumahnya. "Kami berterima kasih kepada 
bapak/ibu semua. Ini adalah motivasi dan suntikan semangat bagi kami masyarakat Barito Kuala, 
karena banyak masyarakat kami yang saat ini mengalami kesusahan," ungkap Rahmadia. 

Sebagai informasi, penyaluran bantuan juga dihadiri oleh Kepala Biro Umum Kemnaker Dian 
Kreshnadjati, Kepala BLK Samarinda Andri Susila, dan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan 
Selatan Siswansyah. 
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neutral - Hengky Hotma Parlindungan Manurung (Staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Bidang Manajemen Krisis) Kita sudah sertifikasi CHSE kepada 15 ribu usaha 

positive - Hengky Hotma Parlindungan Manurung (Staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Bidang Manajemen Krisis) Rp 3,3 triliun untuk membantu pelaku usaha pariwisata 
khususnya hotel dan restoran. Pemda kita juga bantu untuk menjalankan dan menerapkan 
protokol kesehatan sebagai daya tarik pariwisata 

positive - Hengky Hotma Parlindungan Manurung (Staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Bidang Manajemen Krisis) Ini sangat luar biasa dan di semua hotel dan restoran ini juga 
semua pakai masker dan penggunaan hand sanitizer sudah cukup baik 

positive - Hengky Hotma Parlindungan Manurung (Staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Bidang Manajemen Krisis) Prediksi kami di 2022 ini bisa kembali ke normal. Tapi kalau 
sekarang masih staycation, wisata dalam kota biasa, atau antar provinsi. Tentunya ini juga harus 
pakai protokol kesehatan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira keberadaan Institut Del menjadi 
sangat vital, karena Del mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap bertarung di pasar tenaga 
kerja yang menuntut penguasaan teknologi digital secara mumpuni 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Niat kami untuk membangun kompetensi 
tenaga-tenaga kerja pada sektor pariwisata, yang terbagi dalam dua program besar yaitu 
program penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi atau keterampilan sumber 
daya manusia 

 

Ringkasan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf ) telah memberikan sertifikasi 
Clean, Health, Safety, dan Environment ( CHSE ) atau Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan 
Kelestarian Lingkungan kepada 15 ribu usaha sektor pariwisata. Program sertifikasi ini dilakukan 
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sebagai upaya meyakinkan masyarakat untuk bisa berwisata atau melakukan aktivitas rekreasi 
dengan aman. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 
Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) melakukan penandatangan Nota Kesepahaman 
bersama Institut Teknologi DEL, untuk meningkatkan kompetensi SDM pariwisata danau Toba, 
Sumatera Utara (28/1/2021). "Saya kira keberadaan Institut Del menjadi sangat vital, karena 
Del mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap bertarung di pasar tenaga kerja yang menuntut 
penguasaan teknologi digital secara mumpuni," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
dalam sambutannya. 

 

15 RIBU USAHA PARIWISATA KANTONGI SERTIFIKASI CHSE DARI 
KEMENPAREKRAF 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf ) telah memberikan sertifikasi 
Clean, Health, Safety, dan Environment ( CHSE ) atau Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan 
Kelestarian Lingkungan kepada 15 ribu usaha sektor pariwisata. Program sertifikasi ini dilakukan 
sebagai upaya meyakinkan masyarakat untuk bisa berwisata atau melakukan aktivitas rekreasi 
dengan aman. 

"Kita sudah sertifikasi CHSE kepada 15 ribu usaha," kata Staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Bidang Manajemen Krisis, Hengky Hotma Parlindungan Manurung, dalam talk show virtual 
BNPB Indonesia bertajuk: Strategi Kebangkitan Pariwisata di Tengah Pandemi, Jakarta, Jumat 
(29/1). 

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan bantuan sebesar Rp 3,3 triliun kepada sektor 
pariwisata di 101 kabupaten/kota untuk membuat fasilitas penunjang penerapan protokol 
kesehatan. Bantuan tahun lalu ini diberikan kepada para pelaku usaha pariwisata, khususnya 
hotel dan restoran yang paling terdampak. 

"Rp 3,3 triliun untuk membantu pelaku usaha pariwisata khususnya hotel dan restoran. Pemda 
kita juga bantu untuk menjalankan dan menerapkan protokol kesehatan sebagai daya tarik 
pariwisata," kata dia. 

Hengky mengatakan selama pandemi berlangsung ini banyak destinasi wisata yang melakukan 
perbaikan demi menarik perhatian pengunjung. 

Pelaku usaha banyak yang menyediakan sarana protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan 
dan penyediaan masker. 

Salah satu destinasi wisata yang telah melakukan adaptasi yakni Candi Prambanan. Pemesanan 
tiket sudah dilakukan secara online dan menjalankan protokol kesehatan. Hal yang sama juga 
diikuti sarana pendukung pariwisata seperti hotel dan restoran di sekitar lokasi wisata. 

"Ini sangat luar biasa dan di semua hotel dan restoran ini juga semua pakai masker dan 
penggunaan hand sanitizer sudah cukup baik," kata dia. 

Sehingga kata Hengky dari sisi kesiapan destinasi wisata, sudah melakukan penyesuaian. 
Namun, hasilnya masih belum terlihat karena situasi dan kondisi sektor kesehatan masih belum 
menunjukkan perbaikan. 

Meski begitu dia meyakini, seiring dengan penanganan di sektor kesehatan yang membaik, maka 
proses pemulihan sektor wisata akan kembali berjalan. Sebab saat ini masyarakat lebih memilih 
melakukan wisata di tempat (staycation), melakukan perjalanan wisata di dalam kota antar 
provinsi. 
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"Prediksi kami di 2022 ini bisa kembali ke normal. Tapi kalau sekarang masih staycation, wisata 
dalam kota biasa, atau antar provinsi. Tentunya ini juga harus pakai protokol kesehatan," kata 
dia mengakhiri. 

Reporter: Anisyah Al Faqir Sumber: Merdeka.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 
melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) melakukan 
penandatangan Nota Kesepahaman bersama Institut Teknologi DEL, untuk meningkatkan 
kompetensi SDM pariwisata danau Toba, Sumatera Utara (28/1/2021). 

"Saya kira keberadaan Institut Del menjadi sangat vital, karena Del mempersiapkan lulusan-
lulusan yang siap bertarung di pasar tenaga kerja yang menuntut penguasaan teknologi digital 
secara mumpuni," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya. 

Itulah sebabnya ketika disodori rencana kerja antara BLK Medan dengan institute Del, Menaker 
sama sekali tidak ragu untuk menginisiasinya. Ia percaya kompetensi tenaga kerja di era digital 
ini akan bisa dilakukan dengan sempurna apabila didukung oleh institute Del. 

Apalagi dalam masa pandemi covid-19 ini, sektor pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang 
paling terdampak. Sehingga menyebabkan 1,5 juta pekerja nyaris terpangkas pendapatannya. 
Oleh karena itu, dengan adanya Kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi SDM 
di Toba. 

"Niat kami untuk membangun kompetensi tenaga-tenaga kerja pada sektor pariwisata, yang 
terbagi dalam dua program besar yaitu program penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan 
kompetensi atau keterampilan sumber daya manusia," ujarnya. 

Untuk program peningkatan kompetensi ini Kemnaker memiliki sejumlah variasi pelatihan vokasi, 
baik dari aspek substansi lokus maupun sertifikasinya. Menaker berharap dengan adanya Balai 
Latihan Kerja di Medan dan Institut Del ini bisa mengundang masyarakat sekitar danau Toba 
untuk datang dan berlatih meningkatkan kompetensi. 

Adapun Menaker mengapresiasi institut Del dalam upaya untuk mendidik mahasiswa-
mahasiswanya di bidang IT. Menurut Menaker sebagai menteri yang sehari-hari fokus di urusan 
latihan SDM sangat paham, bahwa apa yang dibangun oleh Institut Del sangat tidak mudah dan 
membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 

Demikian Menaker optimis kerjasama dengan Institut Del bisa melahirkan SDM yang 
berkompetensi tinggi, sehingga mampu meningkatkan pariwisata di danau Toba. 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung 
keluarganya, selain berladang, bertenun juga menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus 
meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam 
memfasilitasi perajin ulos tersebut bisa berupa bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 
2020 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku merasa bangga melihat kaum ibu yang menjadi 
perajin ulos karena mereka memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus 
bisa terus mempertahankan tradisi leluhur. "Ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung 
keluarganya, selain berladang, bertenun juga menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus 
meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan," kata Menaker saat 
meninjau kampung perajin ulos di Desa Lumban Suhi-suhi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten 
Samosir, Sumatera Utara, Jumat. 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN BANGGA KAUM IBU JADI PERAJIN ULOS 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku merasa bangga melihat kaum ibu yang menjadi 
perajin ulos karena mereka memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus 
bisa terus mempertahankan tradisi leluhur. 

"Ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarganya, selain berladang, bertenun juga 
menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah 
yang bisa kita berikan," kata Menaker saat meninjau kampung perajin ulos di Desa Lumban Suhi-
suhi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat. 
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Menaker pun akan mengupayakan peningkatan kompetensi perajin ulos tersebut melalui 
pelatihan kerja Balai Latihan Kerja (BLK). 

Nanti setelah mendapatkan pelatihan, menurut Menaker, mereka akan difasilitasi Kemnaker agar 
bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi wirausaha yang kompeten. 

"Program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam memfasilitasi perajin ulos tersebut bisa berupa 
bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 2020," katanya. 

Dalam kunjungan ke Kabupaten Samosir, Menaker didampingi Istri Luhut Binsar Panjaitan, Devi 
Simatupang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dan Dirjen Binalattas, Budi Hartawan. 

Sebelumnya, Kamis (28/1), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Ditjen Binapeta 
dan PKK mengadakan perjanjian kerja bersama kepada komunitas tenun ulos yang bergabung 
dalam PT Toba Tenun Sejahtera. 

Perjanjian itu ditandatangani di Aula Auditorium Institut Teknologi DEL, di Kecamatan Laguboti, 
Kabupaten Toba. 
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Narasumber 

positive - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Kehadiran kami ingin membantu 
masyarakat yang terdampak bencana. Semoga semua masyarakat yang terdampak diberi 
kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar oleh Allah Swt. 

neutral - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Kami mohon maaf atas keterlambatan 
kami, datang sudah pada hari ke-16, itu karena kami harus mengumpulkan sesen sesen, satu 
rupiah per satu rupiah dari pejabat atau pegawai Kemnaker, berikut ibu-ibu Dharma Wanita 

neutral - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Meskipun yang kami bawa tidak 
sebanyak dari jumlah yang dibutuhkan, harapan kami itu bisa dimanfaatkan untuk bisa 
meringakan beban yang diderita saudara-saudara di sini 

positive - Rahmadia Noor (Wakil Bupati Barito Kuala) Kami berterima kasih kepada bapak/ibu 
semua. Ini adalah motivasi dan suntikan semangat bagi kami masyarakat Barito Kuala, karena 
banyak masyarakat kami yang saat ini mengalami kesusahan 

 

Ringkasan 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan bagi 
korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Organisasi yang mewadahi para istri pejabat dan 
ASN Kemnaker ini turut turun tangan membantu meringankan beban derita yang menimpa para 
korban. "Kehadiran kami ingin membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semoga semua 
masyarakat yang terdampak diberi kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar oleh Allah Swt.," 
kata Ketua DWP Kemnaker, Istiqomah Anwar Sanusi, saat mengunjungi Posko Bantuan Bencana 
di Kabupaten Barito Kuala, hari Jumat (29/1/2021). 

 

DHARMA WANITA KEMNAKER SALURKAN BANTUAN KORBAN BANJIR DI KALSEL 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan bagi 
korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Organisasi yang mewadahi para istri pejabat dan 
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ASN Kemnaker ini turut turun tangan membantu meringankan beban derita yang menimpa para 
korban. "Kehadiran kami ingin membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semoga semua 
masyarakat yang terdampak diberi kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar oleh Allah Swt.," 
kata Ketua DWP Kemnaker, Istiqomah Anwar Sanusi, saat mengunjungi Posko Bantuan Bencana 
di Kabupaten Barito Kuala, hari Jumat (29/1/2021). 

Istiqomah mengatakan, sebelum menyalurkan bantuan, DWP Kemnaker terlebih dahulu 
menggalang bantuan dengan melibatkan pejabat dan pegawai Kemnaker, serta anggota DWP 
Kemnaker. "Kami mohon maaf atas keterlambatan kami, datang sudah pada hari ke-16, itu 
karena kami harus mengumpulkan sesen sesen, satu rupiah per satu rupiah dari pejabat atau 
pegawai Kemnaker, berikut ibu-ibu Dharma Wanita," katanya. 

Bantuan yang diserahkan berupa alat pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan instan, 
pakaian dalam pria/wanita, popok, obat-obatan, dan sebagainya dengan nilai lebih dari Rp200 
juta. "Meskipun yang kami bawa tidak sebanyak dari jumlah yang dibutuhkan, harapan kami itu 
bisa dimanfaatkan untuk bisa meringakan beban yang diderita saudara-saudara di sini," ujarnya. 

Wakil Bupati Barito Kuala, Rahmadia Noor, mengatakan bahwa bencana banjir telah melanda 6 
kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Setidaknya 18 ribu KK atau sekitar 54 ribu warga telah 
terendam rumahnya. 

Banjir ini, sebut Wakil Bupati, juga telah memengaruhi ekonomi, pangan, dan infrastruktur. Di 
mana banjir ini telah menenggelamkan 37 ribu hektar lahan produktif seperti sawah dan 
perkebunan. 

Untuk itu, Wakil Bupati sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh DWP Kemnaker. 
"Kami berterima kasih kepada bapak/ibu semua. Ini adalah motivasi dan suntikan semangat bagi 
kami masyarakat Barito Kuala, karena banyak masyarakat kami yang saat ini mengalami 
kesusahan," katanya. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos 
di tempat ini mendapatkan peningkatan kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu sangat 
luar biasa ini harus dipertahankan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, 
apa yang bisa kami lakukan dan kerjasamakan. Biasanya kami melakukan pendampingan, akses 
modal, dan akses pasarnya seperti yang kami lakukan di tempat lain 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-
ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarganya, selain berladang, bertenun ini juga 
menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah 
yang bisa kita berikan 

 

Ringkasan 

Setelah melakukan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan 
PT. Toba Tenun Sejahtera, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau pengrajin ulos di 
Desa Lumban Suhi - Suhi, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jum'at (29/1/2021). 

Menaker Ida juga akan mengupayakan agar pengrajin ulos ini dapat meningkatkan 
kompetensinya melalui pelatihan kerja balai latihan kerja (BLK). Nanti setelah mendapatkan 
pelatihan, mereka akan difasilitasi oleh Kemnaker agar bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi 
wirausaha yang kompeten. 

 

KEMNAKER DUKUNG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGRAJIN ULOS 

Setelah melakukan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan 
PT. Toba Tenun Sejahtera, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau pengrajin ulos di 
Desa Lumban Suhi - Suhi, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jum'at (29/1/2021). 
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"Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos di tempat ini mendapatkan peningkatan 
kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu sangat luar biasa ini harus dipertahankan, " 
kata Menaker Ida. 

Menaker Ida juga akan mengupayakan agar pengrajin ulos ini dapat meningkatkan 
kompetensinya melalui pelatihan kerja balai latihan kerja (BLK). Nanti setelah mendapatkan 
pelatihan, mereka akan difasilitasi oleh Kemnaker agar bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi 
wirausaha yang kompeten. 

"Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, apa yang bisa kami lakukan dan kerjasamakan. 
Biasanya kami melakukan pendampingan, akses modal, dan akses pasarnya seperti yang kami 
lakukan di tempat lain," kata Ida. 

Menaker Ida menambahkan program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam memfasilitasi 
pengrajin Ulos ini, bisa berupa bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 2020 yang 
sudah dilakukan oleh Kemnaker. 

Sebagai informasi, pada tahun 2020 kami memberikan program Jaring Pengaman Sosial, 
program ini menyasar sekitar 18 ribu kelompok, dimana tiap kelompoknya berjumlah 20 orang, 
dengan bentuk kegiatan berbagai macam usaha dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. 

Menaker Ida melihat pengrajin Ulos ini sudah memiliki keinginan yang kuat untuk bisa terus 
mempertahankan tradisi, dan pemerintah akan mendukung penuh apa yang bisa dilakukan 
bersama. 

"Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung 
keluarganya, selain berladang, bertenun ini juga menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin 
terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan," kata Ida. 

Dalam kunjungannya ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah turut didampingi oleh Istri Luhut 
Binsar Panjaitan, Devi Panjaitan, Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, serta Dirjen Binalattas, Budi 
Hartawan. 

 

 



 

133 
 

Judul Srikandi Kemnaker Sumbang Bantuan Bagi Korban Banjir di Kalsel 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Bantuan Kemnaker untuk Banjir Kalimantan Selatan 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4470277/srikandi-kemnaker-
sumbang-bantuan-bagi-korban-banjir-di-kalsel 

Jurnalis Reza 

Tanggal 2021-01-29 17:33:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Narasumber 

positive - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Kehadiran kami ingin membantu 
masyarakat yang terdampak bencana. Semoga semua masyarakat yang terdampak diberi 
kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar oleh Allah Swt. 

neutral - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Kami mohon maaf atas keterlambatan 
kami, datang sudah pada hari ke-16, itu karena kami harus mengumpulkan sesen sesen, satu 
rupiah per satu rupiah dari pejabat atau pegawai Kemnaker, berikut ibu-ibu Dharma Wanita 

neutral - Istiqomah Anwar Sanusi (Ketua DWP Kemnaker) Meskipun yang kami bawa tidak 
sebanyak dari jumlah yang dibutuhkan, harapan kami itu bisa dimanfaatkan untuk bisa 
meringakan beban yang diderita saudara-saudara di sini 

positive - Rahmadia Noor (Wakil Bupati Barito Kuala) Kami berterima kasih kepada bapak/ibu 
semua. Ini adalah motivasi dan suntikan semangat bagi kami masyarakat Barito Kuala, karena 
banyak masyarakat kami yang saat ini mengalami kesusahan 

 

Ringkasan 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan bagi 
korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Organisasi yang mewadahi para istri pejabat dan 
ASN Kemnaker ini turut turun tangan membantu meringankan beban derita yang menimpa para 
korban. "Kehadiran kami ingin membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semoga semua 
masyarakat yang terdampak diberi kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar oleh Allah Swt.," 
kata Ketua DWP Kemnaker, Istiqomah Anwar Sanusi, saat mengunjungi Posko Bantuan Bencana 
di Kabupaten Barito Kuala, hari Jumat (29/01). 

 

SRIKANDI KEMNAKER SUMBANG BANTUAN BAGI KORBAN BANJIR DI KALSEL 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan bagi 
korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Organisasi yang mewadahi para istri pejabat dan 
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ASN Kemnaker ini turut turun tangan membantu meringankan beban derita yang menimpa para 
korban. "Kehadiran kami ingin membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semoga semua 
masyarakat yang terdampak diberi kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar oleh Allah Swt.," 
kata Ketua DWP Kemnaker, Istiqomah Anwar Sanusi, saat mengunjungi Posko Bantuan Bencana 
di Kabupaten Barito Kuala, hari Jumat (29/01). 

Istiqomah mengatakan, sebelum menyalurkan bantuan, DWP Kemnaker terlebih dahulu 
menggalang bantuan dengan melibatkan pejabat dan pegawai Kemnaker, serta anggota DWP 
Kemnaker. "Kami mohon maaf atas keterlambatan kami, datang sudah pada hari ke-16, itu 
karena kami harus mengumpulkan sesen sesen, satu rupiah per satu rupiah dari pejabat atau 
pegawai Kemnaker, berikut ibu-ibu Dharma Wanita," katanya. 

Bantuan yang diserahkan berupa alat pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan instan, 
pakaian dalam pria/wanita, popok, obat-obatan, dan sebagainya dengan nilai lebih dari Rp200 
juta. "Meskipun yang kami bawa tidak sebanyak dari jumlah yang dibutuhkan, harapan kami itu 
bisa dimanfaatkan untuk bisa meringakan beban yang diderita saudara-saudara di sini," ujarnya. 

Wakil Bupati Barito Kuala, Rahmadia Noor, mengatakan bahwa bencana banjir telah melanda 6 
kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Setidaknya 18 ribu KK atau sekitar 54 ribu warga telah 
terendam rumahnya. 

Banjir ini, sebut Wakil Bupati, juga telah memengaruhi ekonomi, pangan, dan infrastruktur. Di 
mana banjir ini telah menenggelamkan 37 ribu hektar lahan produktif seperti sawah dan 
perkebunan. Untuk itu, Wakil Bupati sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh DWP 
Kemnaker. "Kami berterima kasih kepada bapak/ibu semua. Ini adalah motivasi dan suntikan 
semangat bagi kami masyarakat Barito Kuala, karena banyak masyarakat kami yang saat ini 
mengalami kesusahan," katanya. 

Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala Biro Umum Kemnaker, Dian Kreshnadjati; Kepala BLK 
Samarinda, Andri Susila; dan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan, Siswansyah. (*). 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos 
di tempat ini mendapatkan peningkatan kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu sangat 
luar biasa ini harus dipertahankan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, 
apa yang bisa kami lakukan dan kerjasamakan. Biasanya kami melakukan pendampingan, akses 
modal, dan akses pasarnya seperti yang kami lakukan di tempat lain 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-
ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarganya, selain berladang, bertenun ini juga 
menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah 
yang bisa kita berikan 

 

Ringkasan 

Setelah melakukan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan 
PT. Toba Tenun Sejahtera, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau pengrajin ulos di 
Desa Lumban Suhi - Suhi, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jum'at (29/1). "Kami ingin 
memastikan bahwa pengrajin ulos di tempat ini mendapatkan peningkatan kompetensinya, Saya 
kira perkembangan ulos itu sangat luar biasa ini harus dipertahankan, " kata Menaker Ida. 

 

KEMNAKER DUKUNG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGRAJIN ULOS 

Setelah melakukan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan 
PT. Toba Tenun Sejahtera, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau pengrajin ulos di 
Desa Lumban Suhi - Suhi, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jum'at (29/1). 

"Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos di tempat ini mendapatkan peningkatan 
kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu sangat luar biasa ini harus dipertahankan, " 
kata Menaker Ida. 
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Menaker Ida juga akan mengupayakan agar pengrajin ulos ini dapat meningkatkan 
kompetensinya melalui pelatihan kerja balai latihan kerja (BLK). Nanti setelah mendapatkan 
pelatihan, mereka akan difasilitasi oleh Kemnaker agar bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi 
wirausaha yang kompeten. 

"Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, apa yang bisa kami lakukan dan kerjasamakan. 
Biasanya kami melakukan pendampingan, akses modal, dan akses pasarnya seperti yang kami 
lakukan di tempat lain," kata Ida. 

Menaker Ida menambahkan program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam memfasilitasi 
pengrajin Ulos ini, bisa berupa bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 2020 yang 
sudah dilakukan oleh Kemnaker. 

Sebagai informasi, pada tahun 2020 kami memberikan program Jaring Pengaman Sosial, 
program ini menyasar sekitar 18 ribu kelompok, dimana tiap kelompoknya berjumlah 20 orang, 
dengan bentuk kegiatan berbagai macam usaha dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. 

Menaker Ida melihat pengrajin Ulos ini sudah memiliki keinginan yang kuat untuk bisa terus 
mempertahankan tradisi, dan pemerintah akan mendukung penuh apa yang bisa dilakukan 
bersama. 

"Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung 
keluarganya, selain berladang, bertenun ini juga menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin 
terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan," kata Ida. 

Dalam kunjungannya ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah turut didampingi oleh Istri Luhut 
Binsar Panjaitan, Devi Panjaitan, Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, serta Dirjen Binalattas, Budi 
Hartawan. (*). 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun 2021, Kemnaker akan 
menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500.000 tenaga kerja di sektor 
pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya yakni Danau Toba, Mandalika, 
Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami punya BLK yang dikelola oleh pemerintah 
pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan 
karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun. Di samping itu kami juga punya 
BLK komunitas karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata 

positive - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi Langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama sama membangun danau toba sebagai destinasi pariwisata superprioritas 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan berencana menyiapkan 500.000 pekerja terampil di sektor 
pariwisata sepanjang tahun 2021 di lima destinasi super prioritas, termasuk Borobudur. Hal 
tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan pada 
acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del 
dan Penandatangaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta dengan PT. Toba 
Tenun Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Ida menambahkan sektor 
pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal, tetapi juga informal. Selain itu, terdapat 2 sektor 
lainnya yaitu kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 
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KEMENAKER SIAPKAN 500.000 PEKERJA UNTUK 5 DESTINASI WISATA PRIORITAS, 
TERMASUK BOROBUDUR 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan berencana menyiapkan 500.000 pekerja terampil di 
sektor pariwisata sepanjang tahun 2021 di lima destinasi super prioritas, termasuk Borobudur. 

Hal tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan 
pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara BBPLK Medan dengan Institut 
Teknologi Del dan Penandatangaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta 
dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Kamis 
(28/1/2021). 

Ida mengatakan nota kesepakatan ini merupakan bagian dari 2 program besar Kemenaker untuk 
pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan 
kerja di kawasan pariwisata setempat. 

"Untuk tahun 2021, Kemnaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 
500.000 tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya 
yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," katanya, dikutip dari 
keterangan resminya, Jumat (29/1/2021). 

Menurutnya, kerja sama antara BBPLK Medan dan Institut Teknologi Del dalam pengembangan 
pelatihan berbasis digital ini akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0. Hal tersebut 
juga sejalan dengan kebijakan pengembangan ekosistem digital dan transformasi BLK yang 
menjadi program unggulan Kemenaker pada tahun ini. 

Ia menambahkan sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal, tetapi juga informal. 
Selain itu, terdapat 2 sektor lainnya yaitu kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 

"Kami punya BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh 
pemerintah daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM 
yang harus kita bangun. Di samping itu kami juga punya BLK komunitas karena banyak BLK 
komunitas itu yang jurusannya pariwisata," ujar Ida. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 
menyampaikan kerja sama antara Kemenaker dengan Institut Teknologi Del dalam 
mengembangkan teknologi wisata berbasis digital merupakan langkah yang tepat di era digital 
saat ini. 

"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi Langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama sama membangun danau toba sebagai destinasi pariwisata 
superprioritas," katanya. 

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia. 
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neutral - Arientha Ahkmad (jurnalis) [Jaminan sosial] ngasih reassurance kan kalau kita lagi kerja 
dan terjadi apa-apa, keluarga yang ditinggalkan tetap dapat support secara materi 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) ada banyak sekali perusahaan-perusahaan 
yang terdampak pademi COVID-19 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) ada banyak sekali perusahaan-perusahaan 
yang terdampak pademi COVID-19. 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Harusnya persyaratan 
tersebut lebih dipermudah sehingga perusahaan yg nunggak bisa ikut program relaksasi. 
Dampaknya pekerja tetap terdaftar di BPJS TK 

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Hasil ini merupakan 
pencapaian yang positif untuk mengakhiri tahun 2020, meski dengan kondisi pandemi COVID-
19 yang juga tidak kalah menantang bagi peningkatan kepesertaan 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Akibat nilai jaminan sosial yang lebih kecil itulah, wajar jika 
kemudian negara melindungi buruh melalui skema pesangon yang lebih baik 

 

Ringkasan 

Pandemi terus menerjang tetapi semakin sedikit pekerja yang dijamin oleh negara. Apakah ada 
titik terang terkait permasalahan ini? Arientha Ahkmad, seorang jurnalis yang tinggal di Kota 
Tangerang, Banten, menerima kado pahit di akhir 2020. Ia harus menghadapi Pemutusan 
Hubungan Pekerjaan (PHK) setelah bekerja selama lima tahun di tempat kerja sebelumnya. 
Alasannya, perusahaan tersebut mengalami kerugian finansial yang memburuk saat pandemi 
COVID-19 menerjang. 
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KETIKA SEMAKIN SEDIKIT PEKERJA YANG TERJAMIN AKIBAT PANDEMI 

Pandemi terus menerjang tetapi semakin sedikit pekerja yang dijamin oleh negara. Apakah ada 
titik terang terkait permasalahan ini? Arientha Ahkmad, seorang jurnalis yang tinggal di Kota 
Tangerang, Banten, menerima kado pahit di akhir 2020. Ia harus menghadapi Pemutusan 
Hubungan Pekerjaan (PHK) setelah bekerja selama lima tahun di tempat kerja sebelumnya. 
Alasannya, perusahaan tersebut mengalami kerugian finansial yang memburuk saat pandemi 
COVID-19 menerjang. 

Kepahitan yang dialami ibu dari dua anak ini tidak berhenti di situ. Saat hendak mencairkan 
Jaminan Hari Tua (JHT), kendati klaim JHT tersebut dapat diproses, tempat kerjanya ternyata 
tidak mendaftarkannya kepada Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJS TK) maupun asuransi swasta. Selain itu, PHK yang dialaminya berpotensi menonaktifkan 
kepesertaan BPJS TK nya. 

Padahal, menurut Arientha, ketersediaan jaminan sosial bagi pekerja dan asuransi sejenis 
sangatlah penting, apalagi untuk pekerja yang sudah beranak. "[Jaminan sosial] ngasih 
reassurance kan kalau kita lagi kerja dan terjadi apa-apa, keluarga yang ditinggalkan tetap dapat 
support secara materi," jelas Arientha. 

Arientha adalah contoh bagaimana jutaan pekerja lainnya di Indonesia harus bergulat dengan 
dampak dari pandemi, termasuk potensi untuk kehilangan jaminan sosial mereka. Data 
Kementerian Ketenagakerjaan per 31 Agustus 2020 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,15 juta 
pekerja formal yang dirumahkan dan hampir 387 ribu pekerja yang di-PHK. Sementara itu, ada 
633,421 pekerja sektor informal yang terdampak pandemi COVID-19. 

Peserta Makin Sedikit? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rapat Kerja dengan Komisi 
IX DPR, Senin (18/1/2021) mengungkap penurunan kepesertaan BPJS TK dikarenakan "ada 
banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terdampak pademi COVID-19." Penurunan yang 
serupa juga terlihat untuk kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan 
Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan JHT yang dikelola oleh BPJS TK. 

Sebagai contoh, sebanyak 51,7 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan hingga akhir Desember 2020, berkurang jika dibandingkan dengan 2019 yang 
sebesar 55,2 juta. Angka di tahun 2020 ini juga baru mencakup sekitar 37 persen dari total 
angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang yang terdaftar di survei Ketenagakerjaan Nasional 
(Sakernas) per Agustus 2020. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Tirto, Rabu (20/1/2020) mengatakan, 
krisis ekonomi karena pandemi menyebabkan jumlah PHK menjadi besar, sehingga pekerja pun 
kehilangan kepesertaan di BPJS TK dan jaminan sosial tenaga kerja, kecuali JHT dan JP. 
Perusahaan yang menunggak pembayaran BPJS TK lebih dari tiga bulan juga menyebabkan 
kepesertaan pekerja menjadi non-aktif. 

Sebaliknya, ia menjelaskan bahwa penurunan kepesertaan JHT terjadi karena adanya penarikan 
lebih awal saat di-PHK yang diperbolehkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no.19/2015, 
ungkap Timboel. Ia juga menyebut pencairan pekerja usia pensiun yang di-PHK dan 
meninggalnya peserta sebagai beberapa alasan penurunan kepesertaan JP. 

Menurut Timboel, upaya relaksasi iuran BPJS TK sepanjang Agustus 2020-Januari 2021 belum 
membantu perusahaan yang terdampak pandemi. Hal ini dikarenakan relaksasi tersebut 
mensyaratkan pengusaha untuk melunaskan tunggakan mereka per 31 Juli 2020, meskipun 
jumlah perusahaan yang terdampak COVID-19 meningkat. 

"Harusnya persyaratan tersebut lebih dipermudah sehingga perusahaan yg nunggak bisa ikut 
program relaksasi. Dampaknya pekerja tetap terdaftar di BPJS TK," ucap Timboel. 
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Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan sosialiasi agar pekerja yang di-PHK dapat 
mengikuti BPJS TK sebagai Peserta Bukan Penerima Upah ( PBPU). Selain itu, pemerintah dapat 
menjadikan pekerja informal dan yang kurang mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
untuk meningkatkan kepesertaan BPJS TK. 

Namun, BPJS TK tetap optimis kendati kepesertaan mengalami penurunan. "Hasil ini merupakan 
pencapaian yang positif untuk mengakhiri tahun 2020, meski dengan kondisi pandemi COVID-
19 yang juga tidak kalah menantang bagi peningkatan kepesertaan," tulis lembaga tersebut 
dalam siaran persnya, Senin (18/1/2020). 

Klaim Jamsostek Membludak Di sisi lain, lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong 
peningkatan klaim asuransi bagi pekerja, termasuk BPJS TK atau disebut juga BP Jamsostek. 
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan dalam siaran pers yang sama, 
lonjakan klaim imbas dari PHK tidak bisa dihindari, khususnya untuk JHT. 

Secara rinci, badan asuransi pekerja milik negara ini telah mengucurkan pembayaran klaim 
Rp36,5 triliun pada 2020 atau peningkatan 20,01 persen dari 2019. 

Lonjakan jumlah klaim paling tinggi terjadi pada Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu 15,22 persen atau 
sebanyak 2,2 juta klaim. Pengajuan klaim JHT dalam nominal juga melonjak 24,25 persen 
dibandingkan 2019 sehingga total klaim JHT sepanjang 2020 mencapai Rp33,1 triliun untuk 2,5 
juta kasus. 

Nilai klaim jaminan sosial lainnya untuk tenaga kerja juga meningkat, kecuali JKK. Klaim JKK 
pada tahun 2020 sebanyak 221,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp 1,55 triliun, sedikit lebih 
kecil jika dibandingkan 182,8 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp 1,56 triliun pada tahun 
2019. 

Jaminan Baru? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rapat Kerja juga mengungkap 
bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (RPP JKP) sedang dalam tahap finalisasi. Dalam RPP ini, peserta JKP ialah orang yang 
sudah mengikuti empat program lainnya di bawah BPJS TK, yakni JHT, JKK, JKM dan JP. 

Peserta dapat mengklaim JKP jika peserta di-PHK akibat penggabungan, perampingan, efisiensi 
karena perubahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan pailit, atau kesalahan 
pengusaha terhadap pekerja. Kriteria tersebut mengecualikan pekerja dengan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT), pensiun, meninggal, dan cacat total. 

Jika dihubungkan dengan pesangon, nilai pesangon buruh maksimal menurut UU Cipta Kerja 
adalah 25 bulan upah, yakni 19 bulan yang dibayarkan pengusaha dan 6 bulan melalui JKP. 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pada 3 November 2020 mengkritik ketentuan tersebut 
karena mengurangi nilai pesangon tersebut yang awalnya 32 bulan upah. 

Catatan penting, nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun buruh Indonesia masih kecil 
dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. KSPI membandingkan nilai iuran jaminan hari 
tua dan pensiun buruh Malaysia yang mencapai 23 persen, tiga kali lebih besar dibandingkan 
yang nilai JHT yang hanya 8,7 persen, meskipun jumlah pesangon di Malaysia hanya di antara 
5-6 bulan upah. 

"Akibat nilai jaminan sosial yang lebih kecil itulah, wajar jika kemudian negara melindungi buruh 
melalui skema pesangon yang lebih baik," sebut Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya. 

 

  



 

142 
 

Judul Ratusan TKI dari Berbagai Titik Wilayah Pasifik Berhasil Dipulangkan ke 
Indonesia 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Kepulangan PMI Papua Nugini 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/29/ratusan-tki-dari-
berbagai-titik-wilayah-pasifik-berhasil-dipulangkan-ke-indonesia 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-01-29 14:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Sebanyak 158 tenaga kerja Indonesia, termasuk ABK berhasil dipulangkan ke Tanah Air dari 
berbagai wilayah Pasifik, diantaranya dari Marshal Island, Papua Nugini, Solomon Island dan Fiji. 
Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam keterangannya menyampaikan bahwa pemulangan 
para pekerja migran itu dapat dilakukan setelah melalui berbagai upaya diplomasi. Selama 
Pandemi, Kementerian Luar Negeri RI telah memfasilitasi pemulangan sebanyak lebih dari 
27.064 ABK. Baik ABK kapal niaga maupun kapal ikan yang terdampar di luar negeri akibat 
kebijakan pembatasan mobilitas di banyak negara. 

 

RATUSAN TKI DARI BERBAGAI TITIK WILAYAH PASIFIK BERHASIL DIPULANGKAN 
KE INDONESIA 

JAKARTA - Sebanyak 158 tenaga kerja Indonesia (TKI), termasuk ABK berhasil dipulangkan ke 
Tanah Air dari berbagai wilayah Pasifik, diantaranya dari Marshal Island, Papua Nugini, Solomon 
Island dan Fiji. 

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) dalam keterangannya menyampaikan bahwa 
pemulangan para pekerja migran itu dapat dilakukan setelah melalui berbagai upaya diplomasi. 

"Mereka tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam," mengutip 
keterangan Kemlu RI pada Jumat (29/01/2020). 

Dari total 158 TKI tersebut, sejumlah 35 ABK sempat tertahan selama 5 bulan di Majuro, Marshal 
Island seusai menyelesaikan kontrak kerjanya di kapal ikan berbendera Republik Rakyat 
Tiongkok. 

Kemlu RI menyebut para pekerja migran tidak dapat segera pulang akibat penerapan kebijakan 
karantina oleh Pemerintah Marshal Island. 

Kondisi yang sama juga dialami oleh pekerja migran di titik lainnya yaitu 29 PMI di Fiji, 15 PMI 
di Papua Nugini, serta 78 PMI di Solomon Islands. 
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Pada rombongan yang sama, turut dipulangkan jenazah ABK yang meninggal dunia di Fiji akibat 
kecelakaan kerja di atas kapal berinisial AW. 

"Misi repatriasi ini dilakukan Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Manila, KBRI Port Moresby dan 
KBRI Suva. Proses kepulangan dilakukan dengan tetap mengedepankan tanggung jawab 
perusahaan yang mempekerjakan para ABK," tulis Kemlu. 

Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kebijakan penutupan pelabuhan, terbatasnya akses 
penerbangan dan tersebarnya PMI stranded di berbagai daerah terpencil di Samudera Pasifik 
menjadi tantangan utama. 

Selama Pandemi, Kementerian Luar Negeri RI telah memfasilitasi pemulangan sebanyak lebih 
dari 27.064 ABK. 

Baik ABK kapal niaga maupun kapal ikan yang terdampar di luar negeri akibat kebijakan 
pembatasan mobilitas di banyak negara. 
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positive - None (None) Misi repatriasi ini dilakukan Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Manila, 
KBRI Port Moresby dan KBRI Suva. Proses kepulangan dilakukan dengan tetap mengedepankan 
tanggung jawab perusahaan yang mempekerjakan para ABK 

 

Ringkasan 

Setelah melalui berbagai upaya diplomasi, 158 pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk anak 
buah kapal (ABK), berhasil dipulangkan ke Tanah Air. Pada rombongan yang sama, turut 
dipulangkan jenazah ABK yang meninggal dunia di Fiji akibat kecelakaan kerja di atas kapal 
berinisial AW. Selama Pandemi, Kementerian Luar Negeri RI telah memfasilitasi pemulangan 
sebanyak lebih dari 27.064 ABK, baik ABK kapal niaga maupun kapal ikan yang terdampar di luar 
negeri akibat kebijakan pembatasan mobilitas di banyak negara. 

 

158 PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERHASIL DIPULANGKAN KE TANAH AIR DARI 
BERBAGAI TITIK DI PASIFIK 

Setelah melalui berbagai upaya diplomasi, 158 pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk anak 
buah kapal (ABK), berhasil dipulangkan ke Tanah Air dari Marshall Island, Papua Nugini, Solomon 
Island dan Fiji. Mereka tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (28/1) 
malam. 

Dari total 158 PMI tersebut, sejumlah 35 ABK sempat tertahan selama 5 bulan di Majuro, Marshall 
Island seusai menyelesaikan kontrak kerjanya di kapal ikan berbendera Republik Rakyat 
Tiongkok. Mereka tidak dapat segera pulang akibat penerapan kebijakan karantina oleh 
pemerintah Marshall Island. 

Kondisi yang sama juga dialami oleh PMI di titik lainnya yaitu 29 PMI di Fiji, 15 PMI di Papua 
Nugini, serta 78 PMI di Solomon Islands. 
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Pada rombongan yang sama, turut dipulangkan jenazah ABK yang meninggal dunia di Fiji akibat 
kecelakaan kerja di atas kapal berinisial AW. 

"Misi repatriasi ini dilakukan Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Manila, KBRI Port Moresby dan 
KBRI Suva. Proses kepulangan dilakukan dengan tetap mengedepankan tanggung jawab 
perusahaan yang mempekerjakan para ABK," lapor Kementerian Luar Negeri Indonesia seperti 
dikutip dari laman kemlu.go.id, Jumat (29/1). 

Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kebijakan penutupan pelabuhan, terbatasnya akses 
penerbangan dan tersebarnya PMI stranded di berbagai daerah terpencil di Samudera Pasifik 
menjadi tantangan utama. 

Selama Pandemi, Kementerian Luar Negeri RI telah memfasilitasi pemulangan sebanyak lebih 
dari 27.064 ABK, baik ABK kapal niaga maupun kapal ikan yang terdampar di luar negeri akibat 
kebijakan pembatasan mobilitas di banyak negara. 
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positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Betul sekali, program 
Kartu Prakerja akan berlanjut di 2021 dengan pembukaan gelombang 12 

positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Jadwal pendaftaran dan 
mekanisme program akan diputuskan oleh Komite Cipta Kerja. Begitu ada keputusan, akan 
segera kami sampaikan 

 

Ringkasan 

Informasi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 pada 2021 bisa diakses dalam berita ini. 
Program Kartu Prakerja kembali dibuka setelah gelombang 11 tahun 2020 lalu ditutup karena 
memenuhi kuota. Pada 2021 ini, PMO tengah bersiap-siap membuka gelombang ke-12 
pendaftaran program Kartu Prakerja. Namun, bagi yang sudah mendaftar di tahun 2020 tidak 
bisa mendaftar kembali. 

 

DAFTAR KARTU PRAKERJA GELOMBANG 12 DI WWW.PRAKERJA.GO.ID, SEGERA 
DIBUKA TAHUN 2021 

Informasi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 pada 2021 bisa diakses dalam berita ini. 
Diketahui, program Kartu Prakerja akan berlanjut di gelombang 12 pada tahun ini. Masyarakat 
bisa mengakses program Kartu Prakerja Gelombang 12, berikut cara dan syarat yang ditentukan 
di www.prakerja.go.id. 

Program Kartu Prakerja kembali dibuka setelah gelombang 11 tahun 2020 lalu ditutup karena 
memenuhi kuota. Kompas.com mengabarkan, Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu 
Prakerja bakal melanjutkan program Kartu Prakerja. 

Pada 2021 ini, PMO tengah bersiap-siap membuka gelombang ke-12 pendaftaran program Kartu 
Prakerja. Namun, bagi yang sudah mendaftar di tahun 2020 tidak bisa mendaftar kembali. 
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"Betul sekali, program Kartu Prakerja akan berlanjut di 2021 dengan pembukaan gelombang 12," 
kata Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, kepada Kompas.com, Sabtu 
(2/1/2021). 

Syarat dan Tata Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 12 di www.prakerja.go.id, Hati-hati 
Penipuan Di sisi lain, waktu pembukaan pendaftaran belum bisa diumumkan lebih lanjut lantaran 
manajemen tengah membahas hal tersebut. 

"Jadwal pendaftaran dan mekanisme program akan diputuskan oleh Komite Cipta Kerja. Begitu 
ada keputusan, akan segera kami sampaikan," sebutnya. 

Sebagai informasi, program Kartu Prakerja mulai bergulir untuk membantu masyarakat yang 
belum memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. 

Mereka yang berhasil lolos seleksi akan mendapat sejumlah insentif untuk mengakses beragam 
pelatihan dan sebagainya. 

Cara mendaftar Kartu Prakerja: Syarat mendaftar  

1. Warga Negara Indonesia. 

2. Berusia di atas 18 tahun. 

3. Tidak sedang sekolah atau kuliah. 

Cara Buat Akun  

1. Masuk ke laman www.prakerja.go.id, klik menu daftar sekarang. 

2. Ketikkan nama lengkap, alamat e-mail, dan kata sandi. 

3. Cek e-mail masuk dari Kartu Prakerja, lalu konfirmasi. 

4. Pendaftaran berhasil. 

Masuk ke Akun  

1. Buka laman www.prakerja.go.id, klik login. 

2. Masukkan e-mail dan kata sandi yang sudah didaftarkan. 

3. Berhasil masuk ke akun. 

Simak Syarat dan Tata Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 12 Tahun 2021, Akses 
www.prakerja.go.id Isi Data Diri  

1. Setelah masuk ke akun, isi verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), klik berikutnya. 

2. Lengkapi data diri berupa nama lengkap, alamat e-mail, tempat tinggal, alamat domisili, 
pendidikan, status kebekerjaan. 

3. Unggah foto KTP dan swafoto ( selfie ) dengan KTP, klik berikutnya. 

4. Verifikasi nomor handphone, klik kirim. 

5. Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke nomor handphone, klik verifikasi. 

6. Isi pernyataan pendaftar, isi sampai selesai, klik oke. 
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Ikut Tes  

1. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar selama 15 menit. 

2. Siapkan alat tulis dan kertas bila diperlukan. 

3. Tunggu e-mail pemberitahuan dari Kartu Prakerja setelah menyelesaikan tes. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun 2021, Kemnaker akan 
menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500.000 tenaga kerja di sektor 
pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya yakni Danau Toba, Mandalika, 
Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami punya BLK yang dikelola oleh pemerintah 
pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan 
karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun. Di samping itu kami juga punya 
BLK komunitas karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata 

positive - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi Langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama sama membangun danau toba sebagai destinasi pariwisata superprioritas 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan dapat menyiapkan 500.000 pekerja terampil di 
sektor pariwisata sepanjang tahun 2021 khususnya di 5 destinasi super prioritas. Hal tersebut 
dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan pada acara 
penandatanganan Nota Kesepahaman antara BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del dan 
Penandatangaan Perjanjian Kerja Bersama antara Ditjen Binapenta dengan PT. Toba Tenun 
Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Ida mengatakan nota kesepakatan ini 
merupakan bagian dari 2 program besar Kemenaker untuk pemulihan di sektor pariwisata yaitu 
peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata 
setempat. 
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KEMENAKER SIAPKAN 500.000 PEKERJA UNTUK 5 DESTINASI WISATA PRIORITAS 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan dapat menyiapkan 500.000 pekerja 
terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021 khususnya di 5 destinasi super prioritas. 

Hal tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan 
pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara BBPLK Medan dengan Institut 
Teknologi Del dan Penandatangaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta 
dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Kamis 
(28/1/2021). 

Ida mengatakan nota kesepakatan ini merupakan bagian dari 2 program besar Kemenaker untuk 
pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan 
kerja di kawasan pariwisata setempat. 

"Untuk tahun 2021, Kemnaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 
500.000 tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya 
yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," katanya, dikutip dari 
keterangan resminya, Jumat (29/1/2021). 

Menurutnya, kerja sama antara BBPLK Medan dan Institut Teknologi Del dalam pengembangan 
pelatihan berbasis digital ini akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0. Hal tersebut 
juga sejalan dengan kebijakan pengembangan ekosistem digital dan transformasi BLK yang 
menjadi program unggulan Kemenaker pada tahun ini. 

Ia menambahkan sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal, tetapi juga informal. 
Selain itu, terdapat 2 sektor lainnya yaitu kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 

"Kami punya BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh 
pemerintah daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM 
yang harus kita bangun. Di samping itu kami juga punya BLK komunitas karena banyak BLK 
komunitas itu yang jurusannya pariwisata," ujar Ida. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 
menyampaikan kerja sama antara Kemenaker dengan Institut Teknologi Del dalam 
mengembangkan teknologi wisata berbasis digital merupakan langkah yang tepat di era digital 
saat ini. 

"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi Langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama sama membangun danau toba sebagai destinasi pariwisata 
superprioritas," katanya. 
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negative - Ika Indah Yarti (Kepala Kota Bekasi) Data ini sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak 
perusahaan kepada kami, mulai kondisi perusahaan dan pekerjanya 

negative - Ika Indah Yarti (Kepala Kota Bekasi) Jadi total pekerja yang terdampak di Kota Bekasi 
sudah mencapai 3.346 orang 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyatakan sebanyak 3.346 buruh terdampak mulai 
dirumahkan, diliburkan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan yang berada 
di Kota Bekasi. Penyebabnya,sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan 
berhenti produksi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indah Yarti mengatakan, data 
tersebut terangkum oleh pemerintah sejak awal Maret hingga bulan Desember 2020 lalu. Data 
ini sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak perusahaan kepada kami, mulai kondisi perusahaan 
dan pekerjanya. 

 

WABAH CORONA BIKIN 3.346 BURUH BEKASI KIAN MENDERITA 

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyatakan sebanyak 3.346 buruh terdampak mulai 
dirumahkan, diliburkan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan yang berada 
di Kota Bekasi. Penyebabnya,sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan 
berhenti produksi. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indah Yarti mengatakan, data tersebut terangkum 
oleh pemerintah sejak awal Maret hingga bulan Desember 2020 lalu."Data ini sebagaimana yang 
dilaporkan oleh pihak perusahaan kepada kami, mulai kondisi perusahaan dan pekerjanya," 
katanya di Bekasi, Jumat (29/1/2021). 

Dampak Pandemi Mengancam Penutupan Sebuah PT di Merangin Adapun data pekerja atau 
buruh yang dirumahkan sebanyak 411 orang, pekerja/buruh yang diliburkan sebanyak 923 orang 



 

152 
 

dan pekerja/buruh yang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1.601 orang."Jadi total 
pekerja yang terdampak di Kota Bekasi sudah mencapai 3.346 orang," ucapnya. 

Dibohongi DPR, 10 Ribu Buruh Bekasi Gelar Aksi Mogok Kerja Ika menjelaskan, jika 
dikomparasikan dengan data jumlah perusahaan yang ada di Kota Bekasi berdasarkan jumlah 
pekerja yaitu sebanyak 2,203 perusahaan dengan jumlah total pekerja 84.777 pekerja/buruh, 
maka prosentase jumlah pekerja/buruh yang terkena PHK di Kota Bekasi dalam masa pandemi 
ini adalah + 1,9 %. 

Dan prosentase jumlahPekerja/Buruh yang dirumahkan adalah + 0.5 %. Sementara itu merujuk 
data jumlah PHK pekerja/buruh se-Provinsi Jawa Barat update data tanggal 20 November 2020 
disnakertrans Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 19.384 pekerja/buruh dan yang dirumahkan 
sebanyak 80,151 pekerja/buruh. 

Menurut dia, pandemi Corona berdampak besar terhadap sektor ekonomi khususnya 
keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Terjadinya pekerja yang dirumahkan, diliburkan, 
hingga di PHK oleh perusahaan sebagai akibat sejumlah perusahaan mengalami penurunan 
produksi bahkan berhenti produksi. 

Dari sisi pekerja, terjadi gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat 
terganggunya kegiatan usaha pada sebagian sektor. Dari sisi pengusaha, Pandemi Covid-19 
menyebabkan menurunnya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha 
dalam masa pandemi. 

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, dalam menghadapi tantangan pandemi ini telah 
berupaya dalam penanganan dan pencegahan penularan (bidang kesehatan) serta berupaya 
juga melakukan pemulihan atau menjaga iklim ekonomi agar tetap berjalan dengan baik. 
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Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/380937/luhut-kita-bawa-
danau-toba-ke-panggung-wisata-dunia-tanpa-batas 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-29 12:51:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas 

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Saya gembira Menteri Ketenagakerjaan mengambil inisiatif menyiapkan SDM yang kompeten di 
bidang pariwisata, khususnya di Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Hampir 6,5 juta orang nyaris terpangkas 
pendapatannya karena dampak yang luar biasa ini 

 

Ringkasan 

MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertekad mengembangkan 
Danau Toba, Sumatra Utara, menjadi wisata kelas dunia atau internasional. Hal itu disampaikan 
usai penandatanganan Nota Kesepahaman Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja dengan 
Institut Teknologi Del dan Perjanjian Kerja Bersama Ditjen Bina Penta Kemenaker dengan PT 
Toba Tenun Sejahtera 

 

LUHUT: KITA BAWA DANAU TOBA KE PANGGUNG WISATA DUNIA TANPA BATAS 

MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bertekad 
mengembangkan Danau Toba, Sumatra Utara, menjadi wisata kelas dunia atau internasional. 

Hal itu disampaikan usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Balai Besar 
Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dengan Institut Teknologi Del dan Perjanjian Kerja 
Bersama Ditjen Bina Penta Kemenaker dengan PT Toba Tenun Sejahtera, Kamis (28/1). 

"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas," ujar Luhut dalam 
keterangan yang dikutip, Jumat (29/1). 
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Luhut menjelaskan kerja sama tersebut dilakukan untuk mengembangkan teknologi wisata 
berbasis digital serta mengembangkan pelatihan masyarakat agar dapat berkontribusi dalam 
membangun pariwisata Danau Toba. 

Menurutnya, kerja sama dengan IT Del merupakan pengembangan teknologi wisata berbasis 
digital yang merupakan langkah tepat untuk dilakukan di era digital saat ini. 

Selain itu, kata Luhut, pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama-sama dengan Toba 
Tenun, menjadi langkah yang tepat untuk mendorong masyarakat di Danau Toba dan sekitarnya 
untuk aktif berkontribusi bersama-sama. 

"Saya gembira Menteri Ketenagakerjaan mengambil inisiatif menyiapkan SDM yang kompeten di 
bidang pariwisata, khususnya di Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba," tutur 
Menko Marves. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan, pariwisata di Indonesia merupakan sektor 
yang paling terdampak dengan adanya pandemi covid-19. 

"Hampir 6,5 juta orang nyaris terpangkas pendapatannya karena dampak yang luar biasa ini," 
keluhnya. 

Pihaknya, lanjut Ida, telah menempatkan program pelatihan tenaga kerja pariwisata untuk 2021 
dan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas akan menjadi fokus interfensi mereka. (OL-1). 
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Judul Pengembangan 5 destinasi wisata prioritas bakal serap 500 ribu naker 

Nama Media kabarbisnis.com 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL https://kabarbisnis.com/read/28104507/pengembangan-5-destinasi-
wisata-prioritas-bakal-serap-500-ribu-naker 

Jurnalis kbc 

Tanggal 2021-01-29 12:37:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun 2021, Kemnaker akan 
menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500 ribu tenaga kerja di sektor 
pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya yakni Danau Toba, Mandalika, 
Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah 
Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan 
karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun, di samping itu Kami juga punya 
BLK komunitas, karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira di Medan ini yang bisa didorong 
yang tradisionalnya yaitu ulos. Sampai kapan pun juga kain ULOS akan selalu ada di hati bagi 
masyarakat Batak karena ulos adalah sejarah dari leluhur 

positive - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi Langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama sama membangun danau toba sebagai destinasi pariwisata superprioritas 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan bisa menyerap 500 ribu pekerja 
terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Pekerja terampil diharapkan bisa 
mendukung pengembangan 5 destinasi super prioritas di Indonesia yang tengah dibangun. Hal 
tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, nota kesepakatan ini merupakan 
bagian dari dua program besar Kemnaker untuk pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan 
keterampilan SDM dan perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat. 

 



 

156 
 

PENGEMBANGAN 5 DESTINASI WISATA PRIORITAS BAKAL SERAP 500 RIBU NAKER 

JAKARTA, : Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan bisa menyerap 500 
ribu pekerja terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Pekerja terampil diharapkan 
bisa mendukung pengembangan 5 destinasi super prioritas di Indonesia yang tengah dibangun. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat memberikan 
sambutan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of 
Understanding/MoU) antara BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del dan Penandatanganan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, di 
Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, pada Kamis (28/1/2020). 

Ida mengatakan, nota kesepakatan ini merupakan bagian dari dua program besar Kemnaker 
untuk pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan 
kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat. 

"Untuk tahun 2021, Kemnaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 
500 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya 
yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," kata Ida. 

Menurutnya, kerja sama antara BBPLK Medan dan Institut Teknologi Del dalam pengembangan 
pelatihan berbasis digital ini sangat baik dan akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0 
yang berbasiskan teknologi digital. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pengembangan 
ekosistem digital dan transformasi BLK yang menjadi program unggulan Kemnaker pada tahun 
ini. 

Ida menambahkan, sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal namun juga informal. 
Selain itu, terdapat 2 sektor lainnya yaitu kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 

"Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM 
yang harus kita bangun, di samping itu Kami juga punya BLK komunitas, karena banyak BLK 
komunitas itu yang jurusannya pariwisata," ujar Ida. 

Kemnaker melalui Ditjen Binapenta juga menjalin kerja sama melalui MoU untuk memberikan 
bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kepada Kelompok komunitas tenun Ulos yang 
bergabung dalam PT. Toba Tenun Sejahtera. Program tersebut bertujuan untuk membantu 
masyarakat pengrajin tenun ulos dalam menghadapi dinamika di masa pandemi saat ini yang 
penuh dengan ketidakpastian. 

"Saya kira di Medan ini yang bisa didorong yang tradisionalnya yaitu ulos. Sampai kapan pun 
juga kain ULOS akan selalu ada di hati bagi masyarakat Batak karena ulos adalah sejarah dari 
leluhur," ungkapnya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, 
dalam sambutannya melalui sambungan video, menyampaikan bahwa kerja sama antara 
Kemnaker dengan institute teknologi Del dalam mengembangkan teknologi wisata berbasis 
digital merupakan langkah yang sangat tepat di era digital saat ini. 

"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi Langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama sama membangun danau toba sebagai destinasi pariwisata 
superprioritas," kata Luhut. kbc 10. 
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Judul Menko Luhut Senang Menaker Ida Berinisiatif Siapkan SDM Kompeten 
Di Danau Toba 

Nama Media rmol.id 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL https://politik.rmol.id/read/2021/01/29/472759/menko-luhut-senang-
menaker-ida-berinisiatif-siapkan-sdm-kompeten-di-danau-toba 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-29 12:24:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Saya gembira Menteri Ketenagakerjaan mengambil inisiatif menyiapkan SDM yang kompeten di 
bidang pariwisata, khususnya di Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba 

neutral - IT Del (None) Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Covid-19 sangat berdampak pada sektor 
pariwisata dan hal itu juga pasti berdampaknya pada sektor ketenagakerjaan. Hampir 6,5 juta 
orang nyaris terpangkas pendapatannya karena dampak yang luar biasa ini 

neutral - Sahat Manaor Panggabean (Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko 
Kemaritiman dan Investasi) Program pengembangan dan pembinaan SDM akan meningkatkan 
kualitas pelaku atau penyedia jasa wisata, hal ini sejalan dengan program Presiden yang 
menetapkan pembangunan SDM menjadi prioritas utama menjadi pekerja keras, yang dinamis, 
terampil, dan tentunya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

neutral - Sahat Manaor Panggabean (Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko 
Kemaritiman dan Investasi) Kemajuan pengembangan sektor pariwisata adalah 
mengembangkan sektor seni budaya dan kuliner yang tidak dimiliki daerah lain sehingga bisa 
berkelanjutan, kita wajib mengolah keunggulan daerah yang kita miliki 

 

Ringkasan 

Langkah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang tengah menyiapkan sumber daya manusia 
(SDM) unggul untuk membangkitkan destinasi wisata, terutama di Danau Toba, membuat 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. 

Saya gembira Menteri Ketenagakerjaan mengambil inisiatif menyiapkan SDM yang kompeten di 
bidang pariwisata, khususnya di Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, dan kita 
bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas, kata Luhut. 
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MENKO LUHUT SENANG MENAKER IDA BERINISIATIF SIAPKAN SDM KOMPETEN DI 
DANAU TOBA 

Menko Luhut Senang Menaker Ida Berinisiatif Siapkan SDM Kompeten Di Danau Toba Laporan: 
Raiza Andini Jumat, 29 Januari 2021, 10:00 WIB Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar 
Pandjaitan/Net Langkah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah yang tengah 
menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk membangkitkan destinasi wisata, 
terutama di Danau Toba, membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
(Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. 

Berita terkait Kedekatan Jokowi Dengan China Dan Donald Trump Bisa Bikin Hubungan Dengan 
AS Renggang Sebelum Ketemu Jokowi, Menlu RRT Wang Yi Diajak Jalan-jalan Ke Danau Toba 
Bantu Cari Sriwijaya Air, Luhut Kirim Kapal Canggih Berukuran 12 Meter Pujian disampaikan saat 
Menko Luhut memberi sambutan dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Balai 
Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dengan Institut Teknologi Del dan Perjanjian Kerja 
Bersama Ditjen Bina Penta Kemenaker dengan PT Toba Tenun Sejahtera, yang digelar secara 
daring pada Kamis malam (28/1). 

"Saya gembira Menteri Ketenagakerjaan mengambil inisiatif menyiapkan SDM yang kompeten di 
bidang pariwisata, khususnya di Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba," kata 
Luhut. 

Dalam acara penandatanganan yang digelar di Institut Teknologi Del, Kabupaten Toba Samosir 
itu, Menko Luhut juga menjelaskan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk mengembangkan 
teknologi wisata berbasis digital serta mengembangkan pelatihan masyarakat agar dapat 
berkontribusi dalam membangun pariwisata Danau Toba. 

Menurutnya, kerja sama dengan IT Del merupakan pengembangan teknologi wisata berbasis 
digital yang merupakan langkah tepat untuk dilakukan di era digital saat ini. 

Selain itu, pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama-sama dengan Toba Tenun, 
menjadi langkah yang tepat untuk mendorong masyarakat di Danau Toba dan sekitarnya untuk 
aktif berkontribusi bersama-sama. 

"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas," katanya. 

Menyambung pernyataan Menko Luhut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam 
sambutannya menyampaikan bahwa pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang paling 
terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. 

"Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata dan hal itu juga pasti berdampaknya pada 
sektor ketenagakerjaan. Hampir 6,5 juta orang nyaris terpangkas pendapatannya karena 
dampak yang luar biasa ini," keluhnya. 

Kemenaker telah menempatkan program pelatihan tenaga kerja pariwisata untuk 2021 dan 5 
Destinasi Pariwisata Super Prioritas akan menjadi fokus interfensi mereka. 

Lebih Lanjut, Staf Ahli Menko Bidang Konektivitas Maritim Sahat Manaor Panggabean yang hadir 
mewakili Menko Marves pada acara tersebut menyampaikan bahwa sumber daya manusia 
merupakan faktor penting dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 

"Program pengembangan dan pembinaan SDM akan meningkatkan kualitas pelaku atau 
penyedia jasa wisata, hal ini sejalan dengan program Presiden yang menetapkan pembangunan 
SDM menjadi prioritas utama menjadi pekerja keras, yang dinamis, terampil, dan tentunya 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," timpal Staf Ahli Menko Sahat. 
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Kedekatan Jokowi Dengan China Dan Donald Trump Bisa Bikin Hubungan Dengan AS Renggang 
Dia juga menyinggung mengenai faktor penunjang lainnya seperti seni budaya dan kuliner 
merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendukung pariwisata. 

"Kemajuan pengembangan sektor pariwisata adalah mengembangkan sektor seni budaya dan 
kuliner yang tidak dimiliki daerah lain sehingga bisa berkelanjutan, kita wajib mengolah 
keunggulan daerah yang kita miliki," tutup Sahat. 

EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: LUHUT BINSAR PANDJAITAN DANAU TOBA IDA FAUZIYAH 
MARVES. 
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Judul Kemenaker Turunkan Tim Cek Kondisi BLK di Pekanbaru 

Nama Media Riau Post 

Newstrend Pelatihan BLK Pekanbaru 

Halaman/URL Pg16&15 

Jurnalis sol 

Tanggal 2021-01-29 12:13:00 

Ukuran 176x146mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 56.320.000 

News Value Rp 281.600.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Setelah peralihan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Riau di Pekanbaru resmi 
ditetapkan tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan meninjau kondisi terkini BLK Pekanbaru, 
Kamis (28/1). Tinjauan tim Kemenaker dipimpin Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia 
dan Aparatur Kemenaker Helmiaty Basri, dan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Riau Jonli. Helmiaty Basri mengatakan, pihaknya melihat kondisi sarana dan 
prasarana BLK Pekanbaru masih banyak yang perlu diperbaiki. Pasalnya, jika dibandingkan 
dengan BLK yang dikelola pemerintah pusat, BLK yang dikelola daerah masih cukup tertinggal. 

 

KEMENAKER TURUNKAN TIM CEK KONDISI BLK DI PEKANBARU 

Setelah peralihan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Riau di Pekanbaru resmi 
ditetapkan tahun ini, Tim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) PJ meninjau kondisi terkini 
BLK Pekanbaru,Kamis (28/1). 

Tinjauan tim Kemenaker dipimpin Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Aparatur 
Kemenaker Helmiaty Basri, dan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau 
Jonli. 

Helmiaty Basri usai tinjauan mengatakan, pihaknya melihat kondisi sarana dan prasarana BLK 
Pekanbaru masih banyak yang perlu diperbaiki. Pasalnya, jika dibandingkan dengan BLK yang 
dikelola pemerintah pusat, BLK yang dikelola daerah masih cukup tertinggal. 

"Memang jika dibandingkan dengan BLK yang dikelola pusat kondisinya jauh berbeda. Tapi kan 
semua ada sebabnya, seperti keterbatasan anggaran. Sehingga kami tidak bisa juga 
menyalahkan pemerintah daerah," katanya. 

Karena itu, lanjut Helmiaty, dengan BLK Pekanbaru sudah diserahkan Kemenaker,ke depan akan 
menjadi perhatian Kemenaker. Dimana pihaknya akan membenahi sarana dan prasarana BLK 
Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan. 
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"Tentu akan kami setarakan dengan BLK-BLK lainnya yang ada di bawah binaan Kemenaker. 
Seperti BLK Padang bisa dilihat kondisinya, dan itu bisa menjadi contoh di Sumatera. Itu karena 
kita serius membina dan menciptakan tenaga kerja yang kompeten, dan siap pakai," ujarnya. 

Untuk membenahi BLK Pekanbaru, pada tahap awal pihaknya akan menginventarisir apa-apa 
saja yang perlu diperbaharui, sehingga BLK Pekanbaru bisa setara dengan BLK binaan 
Kemenaker lainnya.(sol) 

caption: 

DOFI E KftNDA R/RIAU POS 

KUNJUNGAN: Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kemnaker RI Helmiaty 
Basri saat kunjungan ke UPT-LK Jalan Terubuk Pekanbaru, Kamis (28/1/2021). 
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Judul Larangan PHK Korban Covid-19 

Nama Media Kedaulatan Rakyat 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg11 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-01-29 11:52:00 

Ukuran 197x158mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 16.252.500 

News Value Rp 48.757.500 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

FENOMENA penjatuhan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa pekerja Indonesia 
saat pandemi banyak menuai permasalahan. Pandemi Covid-19 yang disebabkan virus yang tak 
tampak oleh mata ini tidak memilih siapa yang akan menjadi objek sasarannya. Siapapun bisa 
terjangkit tanpa terkecuali, termasuk pekerja. Hal yang justru membingungkan terjadi manakala 
ada penjatuhan PHK bagi pekerja yang dinyatakan positif Covid-19. Bak jatuh tertimpa tangga 
dua kali. Bukan tanpa alasan, di masa pandemi yang serba sulit, mendapat kenyataan mengalami 
positif Covid-19 yang tentu membutuhkan banyak biaya untuk sembuh dan tertimpa putusan 
PHK dari pemberi kerja 

Pada awal pandemi, Menteri Ketenagakerjaan RI mengeluarkan Surat Edaran Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program 
Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19. Kebijakan tersebut 
berisi tentang penetapan kondisi positif Covid-19 sebagai kondisi yang dapat dikategorikan 
sebagai kecelakaan kerja dalam klasifikasi penyakit akibat kerja. Sehingga hak yang dapat 
diperoleh pekerja dalam hal ini dari BPJS Ketenagakerjaan ialah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya jaminan kecelakaan kerja 
diberikan pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu sendiri 
diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu, kecelakaan ketika perjalanan berangkat atau pulang kerja dari 
rumah ke tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang wajar dilalui, kecelakaan yang terjadi 
akibat hubungan kerja atau dalam melaksanakan pekerjaan dan penyakit akibat hubungan kerja. 

 

LARANGAN PHK KORBAN COVID-19 

FENOMENA penjatuhan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa pekerja Indonesia 
saat pandemi banyak menuai permasalahan. Pandemi Covid-19 yang disebabkan virus yang tak 
tampak oleh mata ini tidak memilih siapa yang akan menjadi objek sasarannya. 

Siapapun bisa terjangkit tanpa terkecuali, termasuk pekerja. Hal yang justru membingungkan 
terjadi manakala ada penjatuhan PHK bagi pekerja yang dinyatakan positif Covid-19. Bak jatuh 
tertimpa tangga dua kali. Bukan tanpa alasan, di masa pandemi yang serba sulit, mendapat 
kenyataan mengalami positif Covid-19 yang tentu membutuhkan banyak biaya untuk sembuh 
dan tertimpa putusan PHK dari pemberi kerja. 
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai 
kondisi pekerja yang mengalami sakit, dan hal ini tidak mengalami perubahan pada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 
153 ayat (1) huruf a bahwasanya ada larangan penjatuhan PHK pada pekerja dengan alasan 
berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama tidak melampaui 12 
(dua belas) bulan secara terus menerus. Hal ini dapat diartikan bahwasanya kondisi sakit bukan 
menjadi alasan yang dapat dibenarkan untuk dijatuhkan PHK pada pekerja. 

Mengatur Asas No Work, No Pay dalam Hukum Ketenagakerjaan mengatur bahwasanya jika 
pekerja tidak melakukan kewajibannya untuk bekerja, maka pekerja tidak akan memperoleh 
haknya berupa upah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan 
yang tidak mengalami perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja, bahwasanya pekerja yang 
mengalami sakit memiliki hak untuk memperoleh upah. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan 
dari asas No Work, No Pay yang sah dan diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. Bahkan di pasal 
tersebut disebutkan dengan detail mengenai besaran persentase perolehan hak atas upah 
pekerja yang mengalami sakit. Lebih lanjut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang 
Cipta Kerja bahwasanya jika tidak membayarkan upah dalam kondisi sebagaimana disebutkan, 
maka termasuk dalam tindak pidana pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi pidana dan/atau 
denda. 

Pada awal pandemi, Menteri Ketenagakerjaan RI mengeluarkan Surat Edaran Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program 
Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19. Kebijakan tersebut 
berisi tentang penetapan kondisi positif Covid-19 sebagai kondisi yang dapat dikategorikan 
sebagai kecelakaan kerja dalam klasifikasi penyakit akibat kerja. Sehingga hak yang dapat 
diperoleh pekerja dalam hal ini dari BPJS Ketenagakerjaan ialah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya jaminan kecelakaan kerja 
diberikan pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu sendiri 
diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu, kecelakaan ketika perjalanan berangkat atau pulang kerja dari 
rumah ke tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang wajar dilalui, kecelakaan yang terjadi 
akibat hubungan kerja atau dalam melaksanakan pekerjaan dan penyakit akibat hubungan kerja. 

Relawan Hanya saja, surat edaran tersebut skupnya dikerucutkan ke jenis pekerjaan yang 
spesifik berkaitan erat dengan penularan Covid-19. Pekerjaan sebagaimana dimaksud yaitu 
tenaga medis dan tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan pada rumah sakit, fasilitas 
kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi Covid-19, 
serta tim relawan dalam penanggulangan Covid-19. 

Mengacu pada surat edaran tersebut, maka perlu kiranya untuk menjadi evaluasi tentang hak 
pekerja penyintas covid-19 yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan yang termuat dalam 
SE Menaker tersebut di atas. Dalam kondisi pekerja mengalami positif covid-19 maka pekerja 
seyog-yanya memperoleh perlindungan baik perlindungan atas terpenuhinya upah, perolehan 
jaminan sosial kesehatan serta jaminan agar tidak dijatuhkan PHK atasnya. 

*) Ayunita Nur Rohanawati SH MH, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia 
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Judul Menko Luhut Apresiasi Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata di Danau 
Toba 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL https://travel.okezone.com/read/2021/01/29/406/2352765/menko-
luhut-apresiasi-pelatihan-tenaga-kerja-pariwisata-di-danau-toba 

Jurnalis Antara 

Tanggal 2021-01-29 10:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Saya gembira Menteri Ketenagakerjaan mengambil inisiatif menyiapkan SDM yang kompeten di 
bidang pariwisata, khususnya di Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba 

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Covid-19 sangat berdampak pada sektor 
pariwisata dan hal itu juga pasti berdampaknya pada sektor ketenagakerjaan. Hampir 6,5 juta 
orang nyaris terpangkas pendapatannya karena dampak yang luar biasa ini 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik 
upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu pengembangan 
tenaga kerja pariwisata di Danau Toba, Sumatra Utara. Dalam acara penandatanganan yang 
digelar di Institut Teknologi Del, Kabupaten Toba Samosir itu, Luhut menyebut kerja sama 
tersebut dilakukan untuk mengembangkan teknologi wisata berbasis digital serta 
mengembangkan pelatihan masyarakat agar dapat berkontribusi dalam membangun pariwisata 
Danau Toba. 

 

MENKO LUHUT APRESIASI PELATIHAN TENAGA KERJA PARIWISATA DI DANAU 
TOBA 

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyambut 
baik upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk 
membantu pengembangan tenaga kerja pariwisata di Danau Toba, Sumatra Utara. 
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"Saya gembira Menteri Ketenagakerjaan mengambil inisiatif menyiapkan SDM yang kompeten di 
bidang pariwisata, khususnya di Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba," kata 
Luhut dalam video sambutan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Balai Besar 
Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dengan Institut Teknologi Del dan Perjanjian Kerja 
Bersama Ditjen Bina Penta Kemenaker dengan PT Toba Tenun Sejahtera, Kamis kemarin. 

Dalam acara penandatanganan yang digelar di Institut Teknologi Del, Kabupaten Toba Samosir 
itu, Luhut menyebut kerja sama tersebut dilakukan untuk mengembangkan teknologi wisata 
berbasis digital serta mengembangkan pelatihan masyarakat agar dapat berkontribusi dalam 
membangun pariwisata Danau Toba. 

Selain itu, pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama-sama dengan Toba Tenun, 
menjadi langkah yang tepat untuk mendorong masyarakat di Danau Toba dan sekitarnya untuk 
aktif berkontribusi bersama-sama. 

"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas," kata Luhut yang juga 
merupakan putra asli Toba. 

Sementara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan pariwisata di 
Indonesia merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. 

"Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata dan hal itu juga pasti berdampaknya pada 
sektor ketenagakerjaan. Hampir 6,5 juta orang nyaris terpangkas pendapatannya karena 
dampak yang luar biasa ini," kata Ida. 
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Judul 158 pekerja migran Indonesia dipulangkan dari negara Pasifik 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Sebanyak 158 pekerja migran Indonesia, termasuk yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), 
dipulangkan dari beberapa negara Pasifik yaitu Marshal Islands, Papua Nugini, Solomon Islands, 
dan Fiji. Mereka tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam (28/1), 
demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI. Dari total 158 pekerja tersebut, 
sejumlah 35 ABK sempat tertahan selama lima bulan di Majuro, Marshal Island, seusai 
menyelesaikan kontrak kerjanya di kapal ikan berbendera China. 

 

158 PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIPULANGKAN DARI NEGARA PASIFIK 

Jakarta - Sebanyak 158 pekerja migran Indonesia, termasuk yang bekerja sebagai anak buah 
kapal (ABK), dipulangkan dari beberapa negara Pasifik yaitu Marshal Islands, Papua Nugini, 
Solomon Islands, dan Fiji. 

Mereka tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam (28/1), demikian 
keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI. 

Dari total 158 pekerja tersebut, sejumlah 35 ABK sempat tertahan selama lima bulan di Majuro, 
Marshal Island, seusai menyelesaikan kontrak kerjanya di kapal ikan berbendera China. 

Mereka tidak bisa segera pulang ke Indonesia akibat penerapan kebijakan karantina oleh 
pemerintah Marshal Islands. 

Kondisi yang sama juga dialami oleh 29 pekerja migran Indonesia di Fiji, 15 pekerja di Papua 
Nugini, serta 78 pekerja di Solomon Islands. 

Pada rombongan yang sama, turut dipulangkan jenazah ABK yang meninggal dunia di Fiji akibat 
kecelakaan kerja di atas kapal berinisial AW. 

Misi repatriasi ini dilakukan Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Manila, KBRI Port Moresby, dan 
KBRI Suva. Proses kepulangan dilakukan dengan tetap mengedepankan tanggung jawab 
perusahaan yang mempekerjakan para ABK. 
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Dalam proses pemulangan para warga negara Indonesia tersebut, pandemi COVID-19, kebijakan 
penutupan pelabuhan, terbatasnya akses penerbangan dan tersebarnya pekerja migran yang 
terjebak di berbagai daerah terpencil di Samudera Pasifik, menjadi tantangan utama. 

Selama pandemi, Kemlu telah memfasilitasi pemulangan sebanyak lebih dari 27.064 ABK, baik 
ABK kapal niaga maupun kapal ikan yang terdampar di luar negeri akibat kebijakan pembatasan 
mobilitas di banyak negara. 
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Judul Identifikasi Program Perlindungan Perempuan 2021 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Program Perlindungan Perempuan 
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Narasumber 

positive - Femmy Eka Kartika Putri (Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK) 
Tugas kami (Kemenko PMK) di sini intinya adalah mengidentifikasi program-program kegiatan 
dari ke-menterian dan lembaga supaya bisa bersinergi dan perlindungan perempuan bisa kita 
laksanakan dan di wujudkan 

positive - Femmy Eka Kartika Putri (Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK) Saya 
yakin betul semua ada bidangnya masing-masing. Tapi supaya lebih fokus pada perlindungan 
perempuan nanti kami akan membuat mat-rixnyayang kemudian bisadilaporkan ke Menko PMK 
dan diteruskan ke Presiden 

 

Ringkasan 

Perempuan di Indonesia saat ini masih dihadapi berbagai masalah. Mulai dari diskriminasi di 
berbagai lini kehidupan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana 
perdagangan orang (TPPPO). hak-hak dalam pekerjaan, dan hak hidup lainnya yang masih kerap 
terabaikan. Masalah-masalah itu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan masih 
menjadi tugas besar bagi bangsa Indonesia. Tentunya pemerintah tak tinggal diam melihat 
berbagai masalah tersebut. Pemerintah terus mengusahakan agar hak-hak hidup perempuan 
terjamin dan terlindungi. Kementerian dan lembaga lain juga turut menyampaikan usulan 
program, seperti dari Kemenkumham yang akan berusaha mengevaluasi peraturan dan 
kebijakan yang diskrimatif terhadap perempuan, Kemendesa PDTT yang mendorong 
pemberdayaan perempuan di desa. Kemnaker akan merevisi peraturan terkait pekerja 
perempuan, dan BP2MI akan mengarus utamakan gender dalam perlindungan PMI Perempuan 

 

IDENTIFIKASI PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2021 

Perempuan di Indonesia saat ini masih dihadapi berbagai masalah. Mulai dari diskriminasi di 
berbagai lini kehidupan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana 
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perdagangan orang (TPPPO). hak-hak dalam pekerjaan, dan hak hidup lainnya yang masih kerap 
terabaikan. 

Masalah-masalah itu menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan masih menjadi 
tugas besar bagi bangsa Indonesia. Tcntunya pemerintah tak tinggal diam melihat berbagai 
masalah tersebut. Pemerintah terus mengusahakan agar hak-hak hidup perempuan terjamin dan 
terlindungi. 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 
sebagai kementerian yang bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 
masalah-masalah pembangunan manusia dan kebudayaan tentunya memiliki tugas berkaitan 
dengan masalah perlindungan perempuan. 

Oleh karena itu. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda 
Kemenko PMK (Deputi 4) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kegiatan 
Peningkatan Kualitas Perempuan tahun 2021 dengan melibatkan kementerian dan lembaga 
terkait yang mengurusi perempuan. 

Deputi 4 Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan bahwa rapat koordinasi dilakukan 
untuk mengidentifikasi program-program kegiatan kementerian dan lembaga dalam upaya peri 
indungan terhadap perempuan. 

"Tugas kami (Kemenko PMK) di sini intinya adalah mengidentifikasi program-program kegiatan 
dari kementerian dan lembaga supaya bisa bersinergi dan perlindungan perempuan bisa kita 
laksanakan dan di wujudkan," ujar Femmy saat memimpin rapat koordi nasi bersama 
kementerian dan lembaga terkait secara daring dan luring di Jakarta, Rabu (27/1). 

Lebih lanjut, Deputi Femmy menjelaskan bahwa isu perempuan terus menjadi perhatian 
pemerintah. Berbagai isu perempuan, terang dia, telah masuk dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, dengan arah kebijakan peningkatan kesetaraan 
gender dan pemberdayaan perempuan, serta peningkatan perlindungan perempuan 

Dalam rapat koordinasi dipaparkan berbagai program kegiatan untuk menguatkan perlindungan 
perempuan, di antaranya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan program menguatkan perlindungan 
perempuan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender 
(IDG), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP). 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki program-
program penguatan perlindungan perempuan untuk tahun 2021, yaitu mendorong terwujudnya 
kebijakan perlindungan perempuan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), 
Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (RANTPPPO), RAN Stranas 
Penghapusan Kekerasan Seksual, dan meningkatkan hak perempuan di publik, dan di pekerjaan. 

Untuk program kegiatan perlindungan perempuan tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) mendorong provinsi sampai daerah lingkup desa atau kelurahan untuk 
mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan membuat norma, standar, prosedurdan kriteria 
(NSPK) perlin dungan perempuan. 

Kementerian dan lembaga lain juga turut menyampaikan usulan program, seperti dari 
Kemenkumham yang akan berusaha mengevaluasi peraturan dan kebijakan yang diskrimatif 
terhadap perempuan, Kemendesa PDTT yang mendorong pemberdayaan perempuan di desa. 
Kemnaker akan merevisi peraturan terkait pekerja perempuan, dan BP2MI akan mengarus 
utamakan gender dalam perlindungan PMI Perempuan. 



 

172 
 

Deputi Femmy menjelaskan, untuk meningkatkan perlindungan perempuan intinya adalah 
kerjasama, sinergi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang memiliki program-
program perlindungan perempuan. 

"Saya yakin betul semua ada bidangnya masing-masing. Tapi supaya lebih fokus pada 
perlindungan perempuan nanti kami akan membuat matrixnya yang kemudian bisa dilaporkan 
ke Menko PMK dan diteruskan ke Presiden," pungkas Femmy. (rel/del) 

 



 

173 
 

Judul Tim Kemenaker Tinjau BLK Pekanbaru 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Pelatihan BLK Pekanbaru 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis pbn 

Tanggal 2021-01-29 09:18:00 

Ukuran 47x132mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 3.008.000 

News Value Rp 9.024.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Helmiaty Basri (Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusiadan Aparatur Kemenaker) 
Akan kita setarakan dengan balai lainnya, seperti BLK Padang, bisa menjadi contoh di Sumatera, 
kita serius membinadan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai 

positive - Helmiaty Basri (Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kemenaker) 
Kita anggarkan untuk pelatihan dan kita hitung kebutuhan lainnya misal fasilitas dan instruktur. 
Semua tergantung kesiapan BLK Pekanbaru, setelah itu kita hitung kebutuhannya 

positive - Helmiaty Basri (Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusiadan Aparatur Kemenaker) 
Diharapkan setelah dikelola kementerian akan semakin baik. Khususnya meningkatkan kualitas 
tenaga kerja dan anak-anak kita menerima pembelajaran dari Kemenaker 

 

Ringkasan 

Tim Kementerian Tenaga Kerja meninjau kondisi BLK Pekanbaru setelah dialihkan 
pengelolaannya dari Dinas Tenaga Kerjadan Transniigrasi Riau ke pemerintah pusat melalui 
kementerian tersebut tahun ini. Peninjauan dipimpin Kepala Biro Organisasi Sumber Daya 
Manusia dan Aparatur Kemenaker Helmiaty Basri, SSos, MAP didampingi Kepala Disnakertrans 
Riau Jonli dan Kepala BLK Padang, Kamis (28/1). Kepala Disnakertrans Jonli mengharapkan, 
dengan kunjungan dan peralihan ini membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat, putra 
putri Riau yang dibina di balai tersebut. 

 

TIM KEMENAKER TINJAU BLK PEKANBARU 

Tim Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)meninjau kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) 
Pekanbaru setelah dialihkan pengelolaannya dari Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi 
(Disnakertrans) Riau ke pemerintah pusat melalui kementerian tersebut tahun ini. 

Peninjauan dipimpin Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusiadan Aparatur Kemenaker 
Helmiaty Basri, SSos, MAP didampingi Kepala Disnakertrans Riau Jonli dan Kepala BLK Padang, 



 

174 
 

Kamis (28/1). BLK Pekanbaru, sebut Helmiaty, setelah peralihan akan dibenahi terkait sarana 
prasarana sesuai kebutuhan. 

Pembenahan dimaksud, pihaknya menyisir kebutuhan yang akan diperbaiki sehingga BLK 
Pekanbaru setara dengan balai latihan kerja lainnya yang dibina kementerian. "Akan kita 
setarakan dengan balai lainnya, seperti BLK Padang, bisa menjadi contoh di Sumatera, kita serius 
membina dan menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai," ujarnya. 

Namun terkait anggaran, ia belum bisa memastikan angkanya, karena masih penyelesaian 
administrasi peralihan tersebut. "Kita anggarkan untuk pelatihan dan kita hitung kebutuhan 
lainnya misal fasilitas dan instruktur. Semua tergantung kesiapan BLK Pekanbaru, setelah itu kita 
hitung kebutuhannya,"ujarnya. Jonli mengharapkan, dengan kunjungan dan peralihan ini 
membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat, putra putri Riau yang dibina di balai tersebut. 
"Diharapkan setelah dikelola kementerian akan semakin baik. Khususnya meningkatkan kualitas 
tenaga kerjadan anak-anak kita menerima pembelajaran dari Kemenaker," ujarnya, (pbn) 
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Judul Luncurkan SPSK, Migrant Care Nilai Pemerintah Bersikap Ambigu 
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Narasumber 

neutral - Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant Care) Ini program berisiko. Di masa covid 
sangat rentan terpapar virus. Juga memperlihatkan ambigu pemerintah RI. Di satu sisi 
moratorium, di sisi lain buka one channel system 

positive - Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant Care) Harus ada desakan membuat MoU 
perlindungan dengan Saudi. Bukan justru dengan percobaan one channel system 

negative - Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant Care) Pengalaman yang lalu-lalu, hanya mau 
ambil untung tapi lepas tangan kalau ada masalah 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan Sistem Penempatan Satu 
Kanal (SPSK) untuk pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Adapun SPSK atau one 
channel system ini rencananya akan diuji coba pada akhir Februari 2021 dengan mengirim 
sebanyak 280 PMI. Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo menilai implementasi SPSK ke 
Arab Saudi menunjukkan sikap ambigu pemerintah RI. Pasalnya selama ini penempatan PMI ke 
Arab Saudi tengah dimoratorium. Selain itu, Wahyu juga mengatakan uji coba penempatan 
dengan skema SPSK di tengah pandemi ini sangat berisiko terpapar virus covid-19. 

 

LUNCURKAN SPSK, MIGRANT CARE NILAI PEMERINTAH BERSIKAP AMBIGU 

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan Sistem 
Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Adapun 
SPSK atau one channel system ini rencananya akan diuji coba pada akhir Februari 2021 dengan 
mengirim sebanyak 280 PMI. 

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo menilai implementasi SPSK ke Arab Saudi 
menunjukkan sikap ambigu pemerintah RI. Pasalnya selama ini penempatan PMI ke Arab Saudi 
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tengah dimoratorium. Selain itu, Wahyu juga mengatakan uji coba penempatan dengan skema 
SPSK di tengah pandemi ini sangat berisiko terpapar virus covid-19. 

"Ini program berisiko. Di masa covid sangat rentan terpapar virus. Juga memperlihatkan ambigu 
pemerintah RI. Di satu sisi moratorium, di sisi lain buka one channel system," kata Wahyu kepada 
redaksi Aktual.com, Kamis (28/1) malam. 

Wahyu pun mendesak agar pemerintah membuat nota kesepahaman atau MoU Perlindungan 
dengan Arab Saudi, ketimbang melakukan uji coba SPSK. Hal ini untuk memastikan perlindungan 
bagi setiap PMI dari kekerasan fisik yang cenderung masih tinggi. 

"Harus ada desakan membuat MoU perlindungan dengan Saudi. Bukan justru dengan percobaan 
one channel system," tegasnya. 

Selain itu, Wahyu juga turut mengkritisi Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia 
(APJATI) yang dinilai berperan sentral dalam skema SPSK. Menurutnya, hal ini memperlihatkan 
belum adanya pembaharuan dalam tata kelola migrasi pekerja yang seharusnya tidak lagi 
dimonopoli swasta. Tugas ini seharusnya sudah didesentralisasikan kepada para pemangku 
kepentingan yang lain. 

Wahyu bahkan mengatakan asosiasi pimpinan Ayub Basalamah ini hanya ingin mengambil 
keuntungan dari bisnis penempatan PMI saja namun minus dalam melakukan perlindungan PMI. 

"Pengalaman yang lalu-lalu, hanya mau ambil untung tapi lepas tangan kalau ada masalah," 
ungkap dia. 
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