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Newstrend Ketenagakerjaan 

20 Januari 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : Pekerja Kontrak Tak Dapat JKP 

Sentimen : Negatif 

 

Ringkasan 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyayangkan grand design yang 

dipaparkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait dengan pekerja PKWT 

tidak mendapatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS 

Ketenagakerjaan. 

Timboel juga menjelaskan bahwa, jika pekerja PKWT dikecualikan, akan sangat 

berdampak besar bagi pekerja karena mengingat, dibukanya pasal 59 dan 66 dalam 

Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) akan berdampak pada semakin banyaknya 

pekerja yang di-PKWT-kan. Termasuk mereka yang outsourcing seperti satpam dan 

cleaning service.  Sementara, UU Ciptaker jelas disebutkan bahwa JKP diberikan untuk 

menjamin daya beli pekerja setelah diputus hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, bisa 

terjaga kesejahteraannya setelah tak lagi bekerja. 
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Judul Didominasi Lulusan SMA/SMK 

Nama Media Warta Kota 

Newstrend Bursa Kerja Online Kota Tangerang 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis dik 

Tanggal 2021-01-20 06:08:00 

Ukuran 113x105mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 20.340.000 

News Value Rp 101.700.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Wilopo Tetuko Sigit (Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Jumlahnya ada 97.344 

neutral - Wilopo Tetuko Sigit (Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Paling banyak jumlahnya lulusan SMK 

negative - Wilopo Tetuko Sigit (Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Jumlah yang terkena PHK saja tahun ini berkisar 1.200 

neutral - Wilopo Tetuko Sigit (Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Hari ini kami gelar Job Fair menyediakan 1.162 lowongan 

neutral - Wilopo Tetuko Sigit (Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Lowongannya ada 1.162 

negative - Wilopo Tetuko Sigit (Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Kebanyakan dari perusahaan retail 

neutral - Wilopo Tetuko Sigit (Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Paling banyak untuk tingkat SMK sebanyak 1.082 lowongan 

negative - Wilopo Tetuko Sigit (Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga dan Perluasan 
Kesempatan Kerja) Teknisnya para pencari kerja unduh lebih dulu Tangerang Live. Kemudian 
registrasi di situ, lalu melakukan pelamaran 

 

Ringkasan 

Lulusan SMA/SMK di Kota Tangerang menjadi penyumbang paling banyak dari angka 
pengangguran di kota berjuluk Seribu Industri ini sebanyak 97.344 orang. "Jumlahnya ada 
97.344," ujar Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
Disnaker Kota Tangerang, Wilopo Tetuko Sigit saat dijumpai Warta Kota di Gedung Pusat 
Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (19/1). Bahkan angka tersebut melonjak tajam dari tahun 
sebelumnya. 
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DIDOMINASI LULUSAN SMA/SMK 

Lulusan SMA/SMK di Kota Tangerang menjadi penyumbang paling banyak dari angka 
pengangguran di kota berjuluk Seribu Industri ini sebanyak 97.344 orang. 

"Jumlahnya ada 97.344," ujar Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Disnaker Kota Tangerang, Wilopo Tetuko Sigit saat dijumpai Warta Kota di 
Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (19/1). 

Bahkan angka tersebut melonjak tajam dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah 
pengangguran di angka 79.401. 

"Paling banyak jumlahnya lulusan SMK," ucapnya. 

Wilopo mengungkap penyebab meningginya kasus ini. Menurutnya jumlah pengangguran naik 
signifikan imbas dari pandemi Covid-19. 

"Jumlah yang terkena PHK saja tahun ini berkisar 1.200," kata Wilopo. 

Dirinya menyatakan Pemkot Tangerang melalui Disnaker berupaya untuk menekan laju angka 
pengangguran itu. Yakni dengan cara digelarnya Job Fair. 

"Hari ini kami gelar Job Fair menyediakan 1.162 lowongan," ungkapnya. 

Bursa kerja 

Pemerintah Kota Tangerang menggelar bursa kerja pada Selasa (19/1) ini. Tersedia ribuan 
lowongan dalam job fair tersebut. "Lowongannya ada 1.162," ujar Wilopo. la merinci ada 10 
perusahaan ternama dalam job fair kali ini. 

Seperti PT Mayora, PT Surya Rejigo, PT Adi Perkasa Anugerah Pratama, PT Eka Mas Republik 
dan lainnya. 

"Kebanyakan dari perusahaan retail," ucapnya. 

Wilopo merinci dari 1.1.62 lowongan itu menyerap berbagai kualifikasi pendidikan. Mulai dari SI, 
D3 dan SMK/SMK. "Paling banyak untuk tingkat SMK sebanyak 1.082 lowongan," kata Wilopo. 
Menurutnya Job Fair awal tahun ini dilakukan secara virtual. Yakni melalui aplikasi Tangerang 
Live. 

"Teknisnya para pencari kerja unduh lebih dulu Tangerang Live. Kemudian registrasi di situ, lalu 
melakukan pelamaran," ungkapnya. 

(dik) 
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Judul UU Cipta Kerja Memberikan Perlindungan Bagi Korban PHK 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-01-20 05:49:00 

Ukuran 124x194mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 6.200.000 

News Value Rp 18.600.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah telah menginisiasi produk hukum yang mampu meringkas regulasi. Kebijakan 
tersebut diyakini dapat melindungi pekerja yang menjadi korban PHK. Undang-undang Cipta 
Kerja (UU Ciptaker) memberikan jaminan bahwa korban pemutusan hubungan kerja atau PHK 
akan mendapatkan manfaat yakni uang tunai, akses informasi kerja serta pelatihan kerja. 
Sehingga diharapkan korban PHK tersebut bisa tetap mendapatkan surriur penghasilan. Pada 
kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, bahwa di 
dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, terdapat aturan yang secara tegas 
menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan sosial berupa uang tunai dan peluang 
kesempatan kerja. Oleh sebab itu, Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) juga telah 
ditambahkan pada UU Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan. 

 

UU CIPTA KERJA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN PHK 

Oleh: Alfisyah Kumalasari, Pemerhati Ketenagakerjaan 

Pemerintah telah menginisiasi produk hukum yang mampu meringkas regulasi. Kebijakan 
tersebut diyakini dapat melindungi pekerja yang menjadi korban PHK. Undang-undang Cipta 
Kerja (UU Ciptaker) memberikan jaminan bahwa korban pemutusan hubungan kerja atau PHK 
akan mendapatkan manfaat yakni uang tunai, akses informasi kerja serta pelatihan kerja. 
Sehingga diharapkan korban PHK tersebut bisa tetap mendapatkan surriur penghasilan. 

Artinya, terdapat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, di-mana UU Ciptaker menjadi manfaat 
berupa peningkatan kompetensi atau up-skilling, serta ada akses untuk pekerjaan baru. Pasal 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini, tertulis dialam pasal 46A UU Cipta Kerja yang merevisi UU 
Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 

Dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini akan 
dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pada tahap awal, 
sumber pendanaan JKP berasal dari anggaran negara alias pemerintah. Selanjutnya, sumber 
iuran JKP akan mengandalkan rekomposisi iuran program jaminan sosial dan dana operasional 
BPJS Ketenagakerjaan. 
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BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek saat ini menjalankan 4 program jaminan sosial, yakni 
jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan 
Pensiun (JP). 

Adanya tambahan JKP, tentu diharapkan apabila aturan turunan teknis dan petunjuk 
pelaksanaan akan keluar dan nampak bahwa pekerja atau buruh harus mengalokasikan dana 
untuk program JKP apabila terkena PHK. 

Timboel Siregar selaku Koordinator Advokasi BPJS Watch menuturkan, bahwa JKP tersebut diatur 
dalam pasal 46A, 46B, 46C, 46D dan 46E. Hal ini merupakan jaminan sosial baru yang terintegrasi 
dengan lima jaminan sosial lainnya. Jaminan ini memberikan manfaat berupa uang tunai kepada 
korban PHK. Dimana terdapat kompensasi sebesar 6 bulan yang akan ditanggung dimana 
ketentuannya akan diatur oleh PP. 

Ditengah Pandemi covid-19 tentu berdampak pada PHK masai yang tidak terelakkan, hal ini 
dikarenakan Pandemi covid-19 ini telah banyak membuat semua simpul ekonomi berhenti total 
dan berimbas pada pelambatan ekonomi. 

UU Cipta Kerja mengatur bahwa setiap pekerja kontrak bila terjadi pemutusan hubungan kerja 
akan diberikan kompensasi penuh. Sedangkan bagi karyawan tetap akan diberikan pesangon 
dan itupun harus diberikan secara penuh. 

UU Cipta Kerja bisa dibilang sebagai payung hukum. Dalam penerapannya, masih membutuhkan 
aturan turunan mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri. Tentu sangat 
disayangkan jijca ada pihak yang tidak memahami substansi UU Cipta Kerja secara menyeluruh. 
Apalagi, penjelasan yang terlanjur beredar di masyarakat justru diwarnai hoax dan disinformasi 
yang mampu menyulut emosi masyarakat. 

Pada kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, 
bahwa di dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, terdapat aturan yang secara tegas 
menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan sosial berupa uang tunai dan peluang 
kesempatan kerja. 

Oleh sebab itu, Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) juga telah ditambahkan pada UU 
Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan kepastian bahwa hak 
pesangon tersebut diterima oleh pekerja/buruh dengan adanya skema di samping pesangon 
yang diberikan pengusaha. 

Yang terpenting, ketika buruh di-PHK para buruh akan diarahkan untuk mendapatkan pelatihan 
peningkatan kemampuan kerja sehingga nantinya pekerja tersebut dengan mudah mendapatkan 
pekerjaan baru. Kemudian, dalam hal perlindungan pekerja atau buruh yang menghadapi proses 
pemutusan hubungan kerja, UU Cipta Kerja tetap mengatur mengenai ketentuan persyaratan 
dan tata cara,. PHK. 

Dalam UU Cipta Kerja juga tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh 
dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK. 

Selain itu, Ida juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja juga memperjelas pengaturan 
pengupahan bagi pekerja atau buruh selama PHK dan masih dalam proses ketingkat hubungan 
industrial sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Hal tersebut 
menurutnya sudah sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi tahun 2011. Dimana ketika 
terdapat proses PHK, maka buruh atau pekerja, masih mendapatkan upah. Ketentuan ini 
ditegaskan pula dalam * undang-undang cipta kerja. 

Untuk itu sudah jelas kiranya bahwa UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang menjadi jaring 
pengaman bagi para pekerja jika dirinya terdampak PHK. 
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Judul Virtual Job Fair Sediakan 1.162 Lowongan 

Nama Media Republika 

Newstrend Bursa Kerja Online Kota Tangerang 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis Erik Purnama Putra 

Tanggal 2021-01-20 04:58:00 

Ukuran 188x90mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 73.320.000 

News Value Rp 219.960.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Rakhmansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang) Masyarakat bisa 
langsung tanya-tanya apa yang butuh diperjelas terkait lowongan ini/Semoga ini bisa menjadi 
rezeki di awal tahun bagi mereka yang masih menganggur, akibat pandemi Covid-19 

negative - Rakhmansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang) Semoga ini bisa 
menjadi rezeki di awal tahun bagi mereka yang masih menganggur, akibat pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang kembali menggelar bursa kerja secara virtual 
pada Selasa (19/1). Bursa kerja secara virtual merupakan kedua kalinya selama pandemi Covid-
19, dan yang pertama diadakan pada awal September 2020. Dalam virtualjob fair kali ini tersedia 
ribuan lowongan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Tangerang, Banten 
dan sekitarnya. 

Kepala Disnaker Kota Tangerang, Rakhmansyah menyampaikan, virtual job fair yang digelar 
hanya sehari, diikuti sebanyak 10 perusahaan. Mereka menyediakan 1.162 lowongan dengan 33 
jabatan yang bisa diisi para pencari kerja. Adapun kualifikasi pendidikannya, untuk S1 sebanyak 
sembilan orang, D3 sebanyak 71 orang, dan untuk tingkat SM A/ SMK sekitar 1.082 orang. 

 

VIRTUAL JOB FAIR SEDIAKAN 1.162 LOWONGAN 

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang kembali menggelar bursa kerja secara virtual 
pada Selasa (19/1). Bursa kerja secara virtual merupakan kedua kalinya selama pandemi Covid-
19, dan yang pertama diadakan pada awal September 2020. Dalam virtualjob fair kali ini tersedia 
ribuan lowongan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Tangerang, Banten 
dan sekitarnya. 

Kepala Disnaker Kota Tangerang, Rakhmansyah menyampaikan, virtual job fair yang digelar 
hanya sehari, diikuti sebanyak 10 perusahaan. Mereka menyediakan 1.162 lowongan dengan 33 
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jabatan yang bisa diisi para pencari kerja. Adapun kualifikasi pendidikannya, untuk S1 sebanyak 
sembilan orang, D3 sebanyak 71 orang, dan untuk tingkat SMA/ SMK sekitar 1.082 orang. 

Menurut Rakhmansyah, ke-10 perusahaan yang terlibat dalam virtuatjob fair melakukan 
presentasi terkait lowongan lewat siaran streaming yang disiarkan di akun channel Youtube 
Pemkot Tangerang. Dia menyatakan, masyarakat yang ingin bertanya bisa menjalin komunikasi 
secara langsung dengan perwakilan perusahaan. 

"Masyarakat bisa langsung tanya-tanya apa yang butuh diperjelas terkait lowongan ini/Semoga 
ini bisa menjadi rezeki di awal tahun bagi mereka yang masih menganggur, akibat pandemi 
Covid-19," tutur Rakhmansyah di Kota Tangerang, Selasa. 

Dia menjelaskan, di antara perusahaan yang ikut bursa kerja secara virtual, yaitu PT Mayora 
Indah (teknisi), PT Surya Rengo Container (perencana teknis), PT Adi Perkasa Anu g rah Pratama 
(staf engineering), PT Cengkareng Golf [caddtf, PT Kharisma Potensia Indonesia (internat audit), 
hingga PT BFI Finance (marketing). Para pelamar bisa memperebutkan beragam posisi itu sesuai 
dengan kriteri yang dipatok perusahaan. 

"Semoga ini bisa menjadi rezeki di awal tahun bagi mereka yang masih menganggur, akibat 
pandemi Covid-19," kata Rakhmansyah. 

eva rianti ed.-erik purnama putra 

 



 

9 
 

 

 

  



 

10 
 

Judul BPJS KETENAGAKERJAAN ATUR ULANG PORTOFOLIO 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis Wibi Pangestu Pramata 

Tanggal 2021-01-20 04:18:00 

Ukuran 385x297mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 296.450.000 

News Value Rp 1.482.250.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

 

Narasumber 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga, BPJS 
Ketenagakerjaan) Portofolio saham itu maksudnya saham yang ada di pasar modal, 
pembeliannya pasti melalui sekuritas 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Namun, kami telah mengalihkan 
mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total portofolio, 
sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pengelolaan investasi 
harus dilakukan dengan lebih baik lagi tahun ini, karena bisa menambah kesejahteraan pekerja, 
salah satunya melalui imbal hasil JHT 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) JKK dan Jaminan 
Kematian kan hasil investasinya tidak dikembalikan kepada pekerja, dikembalikan menjadi pokok 
untuk diinvestasikan lagi. Namun, JHT masuk ke saldo peserta sebagai imbal hasil 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan mengatur ulang komposisi 
portofolio untuk mempertebal aset. Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga, BPJS 
Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja menjabarkan bahwa penempatan investasi di instrumen 
saham merupakan salah satu kebijakan badan tersebut untuk menggerakkan dana kelolaan. 
Badan itu menempatkan investasi di saham dalam dua bentuk, yakni melalui portofolio saham 
dan penempatan langsung. Penempatan investasi di pasar modal mencatatkan jumlah yang jauh 
lebih besar dibandingkan dengan penempatan langsung. 

Baru-baru ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan rekomposisi berasal dari 
dana program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dia menilai bahwa berlakunya JKP berisiko 
meningkatkan rasio klaim JKK karena tak ada sumber pendapatan tambahan. Tak tanggung-
tanggung, BPJS Watch memproyeksikan rasio klaim JKK dapat naik hingga 40%, dari tahun lalu 
yang masih sebesar 26% 
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BPJS KETENAGAKERJAAN ATUR ULANG PORTOFOLIO 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan mengatur ulang komposisi 
portofolio untuk mempertebal aset. Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga, BPJS 
Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja menjabarkan bahwa penempatan investasi di instrumen 
saham merupakan salah satu kebijakan badan tersebut untuk menggerakkan dana kelolaan. 
Badan itu menempatkan investasi di saham dalam dua bentuk, yakni melalui portofolio saham 
dan penempatan langsung.  Penempatan investasi di pasar modal mencatatkan jumlah yang 
jauh lebih besar dibandingkan dengan penempatan langsung. “Portofolio saham itu maksudnya 
saham yang ada di pasar modal, pembeliannya pasti melalui sekuritas,” ujar Utoh kepada Bisnis, 
Selasa (19/1). 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan kepemilikan 
langsung di dua emiten, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Kepemilikan itu berasal dari dua kantong dana yang berbeda. Pertama, badan itu menempatkan 
dana jaminan sosial (DJS) ketenagakerjaan di Bank Mandiri (BMRI). Berdasarkan data 
Bloomberg, kepemilikan saham itu pada akhir 2020 mencapai 857,7 juta lembar atau pemegang 
saham terbanyak kedua setelah pemerintah. Jumlah kepemilikan saham itu bertambah 85,09 
juta lembar pada kuartal IV/2020 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pada kuartal 
III/2020, BPJS Ketenagakerjaan memegang 772,6 juta lembar saham BMRI. 

Penambahan paling besar terjadi pada kuartal III/2020, yakni mencapai 584,05 juta lembar. 
Pada kuartal II/2020 BPJS Ketenagakerjaan baru memiliki 188,6 juta lembar saham Bank 
Mandiri, dari kuartal sebelumnya yang bahkan nihil. BMRI mencatatkan nilai saham Rp6.975 
pada penutupan perdagangan Selasa (19/1) atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham 
pada kuartal III/2020 saat BPJS Ketenagakerjaan melakukan penempatan besar-besaran, yakni 
pada rentang Rp4.960—Rp6.350. 

Kedua, saham Jasa Marga (JSMR) menjadi tempat bagi dana badan. Dana badan sendiri 
merupakan dana milik BPJS Ketenagakerjaan sebagai instansi, terpisah dari DJS yang berasal 
dari iuran peserta dan digunakan untuk membayar manfaat peserta. Kepemilikan BPJS 
Ketenagakerjaan di JSMR pada akhir 2020 menyentuh 247,5 juta lembar saham. Penambahan 
saham terjadi pada kuartal III/2020, yakni melalui pembelian 3,1 juta lembar saham yang 
membuat jumlahnya meningkat dari kepemilikan pada kuartal II/2019—kuartal II/2020 yakni 
244,4 juta lembar saham. Saham JSMR ditutup pada Rp4.830 pada perdagangan terakhir atau 
lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham pada kuartal III/2020 saat BPJS Ketenagakerjaan 
meningkatkan kepemilikan sahamnya, yakni pada rentang Rp3.130—Rp4.490. 

SESUAI ATURAN 

Sebelumnya, Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan bahwa penempatan 
investasi dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 99/2013, PP No. 55/2015, dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/2016. Badan itu memilih beberapa instrumen 
untuk menempatkan dananya.  Menurut Agus, 64% investasi BP Jamsostek berada di instrumen 
surat utang, 17% di saham, 10% berada di deposito, 8% di reksadana, dan 1% investasi 
langsung. Artinya, sekitar 74% investasi ditempatkan di instrumen pendapatan tetap dan 25% 
di pasar modal. 

Jika mengacu kepada harga saham BMRI pada penutupan perdagangan hari ini, maka 
penempatan langsung DJS tercatat senilai Rp5,98 triliun atau mencakup sekitar 1,2% dari total 
dana kelolaan BP Jamsostek sebesar Rp486,38 triliun. Adapun, jika menggunakan harga saham 
akhir 2020, maka investasi langsung di BMRI senilai Rp5,42 triliun atau sekitar 1,1% dari dana 
kelolaan. “Namun, kami telah mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income 
hingga mencapai 74% dari total portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan 
fluktuasi IHSG,” ujar Agus. 
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Dia menjabarkan bahwa dalam investasi saham di pasar modal, 98% dana ditempatkan pada 
emiten penghuni indeks LQ45. Meski demikian, penempatan pada saham non-LQ45 juga tetap 
dilakukan dengan menerapkan protokol investasi yang ketat. Agus pun menyatakan bahwa BP 
Jamsostek hanya berinvestasi di emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saham yang likuid 
berkapitalisasi besar, dan memberikan dividen secara periodik. 

BP Jamsostek mencatatkan hasil investasi senilai Rp32,30 triliun sepanjang 2020 atau naik 
10,85% (year on year/yoy) dari perolehan pada 2019 yakni Rp29,14 triliun. “Tentunya faktor 
analisis fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam melakukan seleksi 
emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-saham gorengan”, katanya. 

LEBIH BAIK 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan imbal hasil program Jaminan Hari 
Tua (JHT) terus mencatatkan penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut perlu menjadi 
perhatian BPJS Ketenagakerjaan, terlebih dalam kondisi yang tertekan akibat pandemi Covid-19. 
BPJS Watch mencatat bahwa imbal hasil JHT pada 2016 sebesar 7,19% dan naik menjadi 7,82% 
pada 2017. Setelah itu, pada 2018 justru turun menjadi 6,62%, menyentuh 6,06% pada 2019 
dan 5,63% pada 2020. 

“Pengelolaan investasi harus dilakukan dengan lebih baik lagi tahun ini, karena bisa menambah 
kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui imbal hasil JHT,” ujar Timboel. 

Di sisi lain, dia menganggap pengelolaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 
membutuhkan modal pengelolaan investasi yang mumpuni sehingga manfaat bisa terjamin. 
Seperti diketahui, Program JKP merupakan program yang lahir saat Undang-Undang No.11/2020 
tentang Cipta Kerja terbit. Melalui beleid itu, pemerintah memberikan modal awal dan dana 
Program JKP berasal dari rekomposisi program yang telah ada. 

Baru-baru ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan rekomposisi berasal dari 
dana program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dia menilai bahwa berlakunya JKP berisiko 
meningkatkan rasio klaim JKK karena tak ada sumber pendapatan tambahan. Tak tanggung-
tanggung, BPJS Watch memproyeksikan rasio klaim JKK dapat naik hingga 40%, dari tahun lalu 
yang masih sebesar 26% 

Rasio klaim pun akan meningkat karena adanya penambahan manfaat JKK yang tertuang dalam 
PP No. 82/2019. Menurut Timboel, berlakunya JKP dan meningkatnya rasio klaim JKK membuat 
BPJS Ketenagakerjaan harus diantisipasi dengan manajemen investasi yang lebih tepat. 

Kualitas investasi pun akan menjadi tumpuan bagi penyelenggaraan Program JHT karena 
program ini memberikan manfaat secara langsung kepada para pesertanya. Kualitas 
penyelenggaraan program-program lain pun akan memengaruhi manfaat yang diperoleh peserta 
dari JHT. “JKK dan Jaminan Kematian kan hasil investasinya tidak dikembalikan kepada pekerja, 
dikembalikan menjadi pokok untuk diinvestasikan lagi. Namun, JHT masuk ke saldo peserta 
sebagai imbal hasil,” tuturnya. 

UTAK-ATIK RACIKAN INVESTASI 

BPJS Ketenagakerjaan membukukan kinerja Investasi positif pada 2020. Di tengah tambahan 
tugas pada tahun ini, begini potret kinerja BPJS Ketenagakerjaan pada 2020. 

AISMS/RAOITYO CKO - Bisnis AbOura chm n 
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Judul Pekerja Kontrak Tak Dapat JKP 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis FAL 

Tanggal 2021-01-20 04:03:00 

Ukuran 216x224mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 125.280.000 

News Value Rp 375.840.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Kalau PKWT tidak dimasukkan, 
akan semakin banyak yang tidak berhak mendapat JPK. Makin sengsara karena JKP ada pelatihan 

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Di UU 13/2003, ada 15 jenis PHK. 
Salah satunya PKWT 

positive - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Orang diputus kontraknya kan 
diputushubungan kerjanya, ggp/ckerjalagi 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semakin banyak yang terdiskriminasi. 
Padahal, justru orang-orang di level inilah yang layak mendapat JKP untuk meningkatkan sldll-
nya 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kriteria tersebut dengan mengecualikan 
PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini baru draf karena kami dalam proses 
penyusunan RPP-nya 

 

Ringkasan 

Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) tidak akan dimiliki pekerja dengan perjanjian kerja waktu 
tertentu (PKWT) alias pekerja kontrak. Itu diketahui dari grand design yang dipaparkan 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar 
menyayangkan kondisi tersebut Jika pekerja PKWT dikecualikan, kata dia akan sangat banyak 
yang tidak mendapat manfaat dari JKP. Mengingat, dibukanya pasal 59 dan 66 dalam Undang-
Undang Cipta Kerja (Ciptaker) akan berdampak pada semakin banyaknya pekerja yang di-PKWT-
kan. Termasuk mereka yang outsourcing seperti satpam dan cleaning service. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI 
memang belum menjelaskan secara detail penyebab pekerja PKWT tak masuk dalam JKP. Dia 
hanya mengatakan bahwa kriteria PHK dalam JKP adalah melakukan penggabungan, 
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perampingan, atau efisiensi penambahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan 
pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja 

 

PEKERJA KONTRAK TAK DAPAT JKP 

Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) tidak akan dimiliki pekerja dengan perjanjian kerja waktu 
tertentu (PKWT) alias pekerja kontrak. Itu diketahui daiigrand design yang dipaparkan 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar 
menyayangkan kondisi tersebut Jika pekerja PKWT dikecualikan, kata dia akan sangat banyak 
yang tidak mendapat manfaat dari JKP.  

Mengingat, dibukanya pasal 59 dan 66 dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) akan 
berdampak pada semakin banyaknya pekerja yang di-PKWT-kan. Termasuk mereka yang 
outsourcing seperti satpam dan cleaning service. 

"Kalau PKWT tidak dimasukkan, akan semakin banyak yang tidak berhak mendapat JPK. Makin 
sengsara karena JKP ada pelatihan," ujarnya kemarin (19/1). 

Padahal, lanjut dia, di UU Ciptaker jelas disebutkan bahwa JKP diberikan untuk menjamin daya 
beli pekerja setelah diputus hubungan kerja (PHK).  

Dengan begitu, bisa terjaga kesejahteraannya setelah tak lagi bekerja Menurut dia, selesainya 
kontrak yang dimiliki pekerja PKWT juga termasuk dalam kategori pemutusan kerja "Di UU 
13/2003, ada 15 jenis PHK. Salah satunya PKWT" ungkapnya Karena itu, pemerintah harus 
meninjau ulang definik PHK dalam JKP.  

"Orang diputus kontraknya kan diputushubungan kerjanya, ggp/cari kerja lagi" sambungnya 
Bukan hanya itu,Timboel juga menyoroti para pekerja PKWT yang selama ini sudah diwajibkan 
membayar iuran jaminan kecelakaan kerja (IKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua 
(JHT).  

Menurut dia, akan sangat tidak ada artinya ketika mereka sudah ikut gotong royong dalam 
jaminan sosial ketenagakerjaan, tapi tidak bisa diikutsertakan dalam JKP. Selain itu, pekerja 
PKWT sejatinya menjadi pihak yang paling berhak mendapat pengembangan diri dari pelatihan 
dalam program JKP.  

"Semakin banyak yang terdiskriminasi. Padahal, justru orang-orang di level inilah yang layak 
mendapat JKP untuk meningkatkan Skillnya" ungkapnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziyah saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI memang belum menjelaskan secara detail 
penyebab pekerja PKWT tak masuk dalam JKP.  

Dia hanya mengatakan bahwa kriteria PHK dalam JKP adalah melakukan penggabungan, 
perampingan, atau efisiensi pembahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup danpailit, 
serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja.  

"Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total," katanya 
Selain kriteria PHK, Menaker menjelaskan substansi lain yang terdapat dalam RPP JKP. Yakni, 
kepesertaan program JKP.  

Kepesertaan itu berasal dari peserta penerima upah danharus mengikuti empat program Yaitu, 
JHT, JKK, JKM, dan jaminan pensiun (JP). Dalam waktu dekat, dilakukan pembahasan draf RPP 
JKP bersama tripartit. "Ini baru draf karena kami dalam proses penyusunan RPP-nya," katanya. 
(mia/c7/fal) 
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Judul BLT Subsidi Gaji 2021, Ini Penjelasan Menaker 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2347125/blt-
subsidi-gaji-2021-ini-penjelasan-menaker?page=1 

Jurnalis Dian Ayu Anggraini 

Tanggal 2021-01-20 04:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan 
sebesar Rp29.444.763.600.000 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada 
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan 
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 
atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji di 2020. BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut sudah 
diberikan kepada 24.537.303 pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, tercatat BSU termin I sudah disalurkan 
kepada 12.293.134 pekerja. Sementara, pada termin II sebanyak 12.244.168 penerima. 

 

BLT SUBSIDI GAJI 2021, INI PENJELASAN MENAKER 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 
atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji di 2020. BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut sudah 
diberikan kepada 24.537.303 pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, tercatat BSU termin I sudah disalurkan 
kepada 12.293.134 pekerja. Sementara, pada termin II sebanyak 12.244.168 penerima. 

"Total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000," kata Ida dalam 
Instagram @kemnaker yang dikutip Okezone, Selasa (19/1/2021). 

Ida mengatakan, masih ada sejumlah rekening yang belum dapat tersalurkan BLT subsidi gaji. 
Dikarenakan beberapa hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening 
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sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak 
sesuai dengan NIK, dibekukan. 

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir 
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida. 

Namun, terkait pertanyaan mengenai kapan penyaluran BSU tahun 2021 akan dilaksanakan, dia 
mengaku belum bisa memberikan kepastian penyalurannya kembali. 
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Judul Pelaksanaan Program JKP Butuh Penanganan Terintegrasi 

Nama Media investor.id 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://investor.id/business/pelaksanaan-program-jkp-butuh-
penanganan-terintegrasi 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-19 22:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Yahya Zaini (Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Golkar) Di ujung program ini ada 
akses terhadap pasar kerja. Sedangkan akses terhadap pasar kerja ini bisa dilaksanakan 
manakala pemerintah punya Pusat Informasi terhadap pasar kerja. Saya kira sampai sekarang 
belum kita kan belum punya 

neutral - Yahya Zaini (Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Golkar) Menurut saya ini patut dikaji 
kembali dan dalam hal mengkaji masalah ini segera perlu melibatkan DJSN karena nanti terkait 
dengan aktuaria nya 

neutral - Yahya Zaini (Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Golkar) Kalau 100% mungkin terlalu 
memberatkan karena ada kompensasi lain yang akan diberikan dalam bentuk vokasional training 
di samping juga akses terhadap pasar kerja 

positive - Yahya Zaini (Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Golkar) Untuk grand design JKP 
karena sesuatu yang baru menurut saya perlu dipikirkan secara hati-hati. Jika dibandingkan 
dengan jaminan yang lain ini yang paling rumit 

positive - Anas Thahir (Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) Tentu 
kalau saya berharap saya dorong sebisa mungkin ini bisa dilakukan secepat-cepatnya sehingga 
pada musim Covid dimana masyarakat ini sedang membutuhkan jaminan pekerjaan bisa segera 
direalisasikan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam waktu dekat akan membahas draf RPP 
JKP bersama tripartit. Ini baru draf karena kami dalam proses penyusunan RPP nya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan 
minimal masa kepesertaan program JKP ialah 24 bulan, masa iuran 12 bulan, dan membayar 
iuran berturut-turut selama enam bulan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semua ini telah ditentukan, diatur dalam 
Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mem- breakdown -nya dalam aturan pemerintah 
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Ringkasan 

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan/JKP 
(Unemployment Protection ) dinilai harus dijalankan secara terintegrasi dari tahapan awal hingga 
akhir. JKP merupakan salah satu program yang diamanatkan oleh UU no 11 tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Dengan adanya program JKP ini 
diharapkan peserta bisa menghadapi masa transisi dengan baik. Dimulai saat tenaga kerja 
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga bisa bekerja lagi. Pemerintah diminta 
untuk menyediakan informasi pasar tenaga kerja yang memadai agar program ini bisa berjalan 
mulus. 

 

PELAKSANAAN PROGRAM JKP BUTUH PENANGANAN TERINTEGRASI 

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan/JKP 
(Unemployment Protection ) dinilai harus dijalankan secara terintegrasi dari tahapan awal hingga 
akhir. JKP merupakan salah satu program yang diamanatkan oleh UU no 11 tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Dengan adanya program JKP ini 
diharapkan peserta bisa menghadapi masa transisi dengan baik. Dimulai saat tenaga kerja 
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga bisa bekerja lagi. Pemerintah diminta 
untuk menyediakan informasi pasar tenaga kerja yang memadai agar program ini bisa berjalan 
mulus. 

"Di ujung program ini ada akses terhadap pasar kerja. Sedangkan akses terhadap pasar kerja ini 
bisa dilaksanakan manakala pemerintah punya Pusat Informasi terhadap pasar kerja. Saya kira 
sampai sekarang belum kita kan belum punya," ucap Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi Golkar 
Yahya Zaini dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (18/1). 

Yahya mengatakan berdasarkan konvensi organisasi buruh internasional (International Labour 
Organization/ILO) nomor 102 tahun 1952 dan konvensi 168 tahun 1988 ada beberapa hal yang 
harus dimasukkan di dalam grand desain jaminan kehilangan pekerjaan. 

Pertama yaitu cakupan pesertaan. Dalam konvensi ILO disebutkan cakupan kepesertaan minimal 
85% dari peserta pekerja. Bahkan di banyak negara sudah 100%. Namun ada pengecualian 
misalnya terkait dengan kualifikasi pesertanya yang pasti adalah orang yang kehilangan 
pekerjaan atau kena PHK yang kedua dia sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan "Menurut 
saya ini patut dikaji kembali dan dalam hal mengkaji masalah ini segera perlu melibatkan DJSN 
karena nanti terkait dengan aktuaria nya," ucap Yahya. 

Kedua yaitu tentang durasi tunjangan, di dalam Undang Undang Cipta Kerja disebutkan diberikan 
dalam bentuk enam kali gaji atau dalam waktu enam bulan. Namun besarannya belum 
disebutkan. Berdasarkan konvensi ILO ini minimal 50% dari gaji pekerja. Yahya mencontohkan 
di besaran tunjangan untuk program ini di Malaysia secara presentasi menurun selama 6 bulan 
itu 80% 50% 40% 40% 30% 30%. Sedangkan di Vietnam sebesar 60% gaji dengan masa 
selama 6 bulan. 

"Kalau 100% mungkin terlalu memberatkan karena ada kompensasi lain yang akan diberikan 
dalam bentuk vokasional training di samping juga akses terhadap pasar kerja," ucap Yahya. 

Yahya mengatakan sumber pembiayaan JKP bisa dilakukan melalui rekomposisi jaminan maupun 
dari operasional BPJS tenaga kerja. Untuk rekomposisi dari BPJS Ketenagkerjaan sulit dilakukan 
karena biayanya juga kecil. Langkah yang paling memungkinkan adalah rekomposisi Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penetapan iuran juga harus 
dilakukan secara tripartit antara pemeirntah, buruh, dan pengusaha. 
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"Untuk grand design JKP karena sesuatu yang baru menurut saya perlu dipikirkan secara hati-
hati. Jika dibandingkan dengan jaminan yang lain ini yang paling rumit," ucap Yahya. 

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Anas Thahir mengatakan 
program JKP menjadi sangat relevan dalam kondisi pandemi Covid-19. Khususnya bagi tenaga 
kerja yang perusahannya terdampak pandemi Covid-19 terpaksa harus melakukan PHK dan 
merumahkan karyawan. 

Ia mempertanyakan kapan pemerinta bisa mulai merealisasikan program ini. Apakah bisa segera 
jalankan di masa pandemi seperti saat ini. 

"Tentu kalau saya berharap saya dorong sebisa mungkin ini bisa dilakukan secepat-cepatnya 
sehingga pada musim Covid dimana masyarakat ini sedang membutuhkan jaminan pekerjaan 
bisa segera direalisasikan," ucapnya. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan 
kementerian/lembaga terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang JKP, 
terutama dengan kementerian keuangan dan sekarang sedang dalam proses finalisasi. 

"Dalam waktu dekat akan membahas draf RPP JKP bersama tripartit. Ini baru draf karena kami 
dalam proses penyusunan RPP nya," ucap Ida. 

Subtansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu pertama, kepesertaan program JKP berasal dari 
peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP). 

Kedua, penyelenggara program JKP yang terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker. 
Untuk BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit, sementara Kemnaker berkaitan 
dengan pelatihan dan mencari kerja. 

Ketiga, kriteria PHK dengan melakukan penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan 
status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan 
kesalahan terhadap pekerja. Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal, 
dan cacat total. 

"Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan minimal masa kepesertaan program JKP ialah 24 bulan, 
masa iuran 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama enam bulan," ucapnya. 

Kelima, manfaat. Manfaat program JKP diberikan selama paling lama enam bulan dengan 
persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional. Keenam, dari sisi iuran 
terdapat batas atas upah, yakni sesuai plafon ( ceiling ) Jaminan Pensiun atau menggunakan 
rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya dari rekomposisi iuran JKK, modal awal, dan iuran 
pemerintah. 

"Semua ini telah ditentukan, diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mem- breakdown 
-nya dalam aturan pemerintah," ucap Ida. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id). 
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Judul TerPHK, Pemerintah Siapkan Santunan Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Nama Media harianbhirawa.co.id 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/terphk-pemerintah-siapkan-santunan-
jaminan-kehilangan-pekerjaan/ 

Jurnalis Helmi Supriyatno 

Tanggal 2021-01-19 21:57:00 

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) Minggu ini kami akan membahas substansi 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) JKP, bersama Tripartit 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Progres sejak Desember 2020 hingga Januari 
2021. Untuk 3RPP tersebut, pemerintah telah melakukan pembahasan dengan Tripartit. Yang 
belum dilakukan pembahasan dengan Tripartit, hanya RPP JKT, saja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, semua ini telah ditentukan, diatur dalam 
UU Cipta Kerja. kami mem- brackdown- nya dalam aturan pemerintah 

 

Ringkasan 

Pemerintah akan memperlakukan Jaminan Sosial tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
Kini tengah dibahas peraturan mengenai hal tersebut, bersama lembaga lain untuk 
menyempurnakan pemberlakuannya. 

"Minggu ini kami akan membahas substansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) JKP, 
bersama Tripartit," kata Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI. 

Menurut Menteri, program JKP ini sudah lama berlaku di negara Jepang, AS, Korselt bahkan 
Malaysia. Penetapan JKP di negara negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam 
mendesain sistem JKP di Indonesia. 

 

TERPHK, PEMERINTAH SIAPKAN SANTUNAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 

Menaker Ida Fauziyah ketika Raker dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta,. 

Pemerintah akan memperlakukan Jaminan Sosial tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
Kini tengah dibahas peraturan mengenai hal tersebut, bersama lembaga lain untuk 
menyempurnakan pemberlakuannya. 
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"Minggu ini kami akan membahas substansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) JKP, 
bersama Tripartit," kata Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI. 

Menurut Menteri, program JKP ini sudah lama berlaku di negara Jepang, AS, Korsel bahkan 
Malaysia. Penetapan JKP di negara negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam 
mendesain sistem JKP di Indonesia. 

Dikatakan, dari sejumlah aturan turunan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hanya 
RPP JKP yang belum dibahas. Tiga RPP lainnya yakni RPP penggunaan tenaga asing, RPP 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PEMBERLAKUANNYA), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat. Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan RPP tentang Pengupahan, sudah selesai 
dibahas bersama Tripartit. 

"Progres sejak Desember 2020 hingga Januari 2021. Untuk 3RPP tersebut, pemerintah telah 
melakukan pembahasan dengan Tripartit. Yang belum dilakukan pembahasan dengan Tripartit, 
hanya RPP JKT, saja," jelas Ida. 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pembahasan RPP JKP, adalah instansi yang 
menjadi regulator, teknis operasional, manfaat program, kualifikasi yang mendapatkan manfaat 
program, durasi dari manfaat program JKP, serta cakupan kepesertaan. 

Kemudian substansi dalam RPP JKP, adalah mengenai kepesertaan program JKP, berasal dari 
peserta penerima upah. Dan harus mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan 
Pensiun (KPU) m Mengenai manfaat program JKP, nantinya diberikan selama 6 bulan dengan 
prosentase tertentu dari upah yang dilaporkan atau rata rata upah nasional. Terkait dengan 
iurannya, ada batas atas upah, yakni sesuai plafon (ceilling) Jaminan Pensiun atau menggunakan 
rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya, dari rekomposisi iuran JKK, modal awal dan iuran 
pemerintah. 

"Jadi, semua ini telah ditentukan, diatur dalam UU Cipta Kerja. kami mem- brackdown- nya 
dalam aturan pemerintah," jelas Menaker. 

Disebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam 
penyusunan RPP JKP. Terutama dengan KemenKeu dan sekarang sedang dalam proses finalisasi. 
Dalam waktu dekat akan membahas draf RPP JKP bersama Tripartit. [ira]. 
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Judul Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Turun, KSPI: Bukti Telah Terjadi 
PHK Besar-Besaran 

Nama Media mnctrijaya.com 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://mnctrijaya.com/news/detail/39853/kepesertaan-bpjs-
ketenagakerjaan-turun-kspi-bukti-telah-terjadi-phk-besar-besaran 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-19 21:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Saat ini sedang terjadi gelombang kedua PHK besar-besaran 
di sektor industri manufaktur, baik labour intensive maupun capital intensive 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Adanya PHK besar-berasan ini ditandai dengan menurunnya 
jumlah kepersertaan BPJS Kesehatan, sementara pada saat yang sama pengambilan JHT 
meningkat drastis 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, ada 3 (tiga) 
persoalan utama di tahun 2021. Ketiga persoalan tersebut yaitu pandemi Covid-19 yang belum 
terkendali, resesi ekonomi yang makin dalam, dan ledakan PHK gelombang kedua di sektor 
industri manufaktur. 

"Saat ini sedang terjadi gelombang kedua PHK besar-besaran di sektor industri manufaktur, baik 
labour intensive maupun capital intensive," kata Said Iqbal. 

"Adanya PHK besar-berasan ini ditandai dengan menurunnya jumlah kepersertaan BPJS 
Kesehatan, sementara pada saat yang sama pengambilan JHT meningkat drastis," lanjutnya. 

 

KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN TURUN, KSPI: BUKTI TELAH TERJADI PHK 
BESAR-BESARAN 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, ada 3 (tiga) 
persoalan utama di tahun 2021. Ketiga persoalan tersebut yaitu pandemi Covid-19 yang belum 
terkendali, resesi ekonomi yang makin dalam, dan ledakan PHK gelombang kedua di sektor 
industri manufaktur. 



 

25 
 

"Saat ini sedang terjadi gelombang kedua PHK besar-besaran di sektor industri manufaktur, baik 
labour intensive maupun capital intensive," kata Said Iqbal. 

"Adanya PHK besar-berasan ini ditandai dengan menurunnya jumlah kepersertaan BPJS 
Kesehatan, sementara pada saat yang sama pengambilan JHT meningkat drastis," lanjutnya. 

Pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini 
menambahkan, buruh yang memiliki JHT pasti buruh yang bekerja di sektor formal atau industri 
manufaktur. 

Dijelaskannya, sebelumnya sudah terjadi PHK gelombang pertama di sektor industri pariwisata 
dan turunannya serta UMKM. Belum juga buruh yang mengalami PHK di gelombang pertama 
terserap lapangan kerja, kini ledakan PHK kembali terjadi. 

Oleh karena itu, KSPI meminta agar pemerintah segera menyelesaikan ketiga persoalan di atas. 
Apalagi saat ini, persoalan tersebut sudah di depan mata. (ANP). 
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Judul Kebijakan Pemerintah Akan Pengangguran di Indonesia Akibat Adanya 
Covid-19 

Nama Media kumparan.com 
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Ringkasan 

Asal covid-19 yang disebut dari Wuhan, China. Sejak Januari virus ini diumumkan dapat menular 
antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara, dan "pada 2 Maret 2020 Presiden RI 
Joko Widodo mengumumkan secara resmi bahwa Covid-19 masuk ke Indonesia". 

Dari adanya pandemi covid-19 masuk ke Indonesia menghantam keras kehidupan masyarakat 
di Indonesia. Dari seluruh Indonesia sektor yang terdampak pandemi yaitu kehidupan 
masyarakat, sosial budaya, ekonomi, Ekspor-Impor, pendidikan, pariwisata. Berikut "Data dari 
departemen pengembangan dan perlindungan bank Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 
72% terdampak pandemi covid-19". 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH AKAN PENGANGGURAN DI INDONESIA AKIBAT ADANYA 
COVID-19 

Asal covid-19 yang disebut dari Wuhan, China. Sejak Januari virus ini diumumkan dapat menular 
antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara, dan "pada 2 Maret 2020 Presiden RI 
Joko Widodo mengumumkan secara resmi bahwa Covid-19 masuk ke Indonesia". 

Dari adanya pandemi covid-19 masuk ke Indonesia menghantam keras kehidupan masyarakat 
di Indonesia. Dari seluruh Indonesia sektor yang terdampak pandemi yaitu kehidupan 
masyarakat, sosial budaya, ekonomi, Ekspor-Impor, pendidikan, pariwisata. Berikut "Data dari 
departemen pengembangan dan perlindungan bank Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 
72% terdampak pandemi covid-19". 

Pandemi covid-19 bagi dunia kerja di Indonesia juga cukup signifikan, bahkan terjadi 
peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah sangat tinggi selain itu jika terkena 
PHK dan ingin mencari pekerjaan tentunya juga sangat sulit akan kondisi semacam ini. Maka 
dari itu akibat adanya wabah covid-19 ini pekerja di indonesia yang di PHK mencapai 3,5 juta 
orang. Jumlah tersebut menambah angka pengangguran di indonesia hingga mencapai 10,3 
juta. 
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Maka dari itu Pemerintah telah memberi kebijakan untuk menanggulangi pengangguran di 
indonesia, kebijakan ini benar-benar diusahakan dengan sangat sempurna mengingat adanya 
kondisi semacam ini. 

1. Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk penangganan covid-19, termasuk bagi pelaku 
usaha dan para petani. Maksud tersebut bertujuan pelaku usaha harus tetap melanjutkan 
usahanya sedangkan untuk petani pemerintah memberi bantuan berupa pupuk agar tidak terjadi 
gagal panen. 

2. Pemerintah juga telah menyediakan program berupa insentif pajak, penghasilan, pembayaran 
kredit/pinjaman, dan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. 

3. Pemerintah juga telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia yang 
termasuk dalam kategori miskin dan rentan. 

4. Pemerintah juga telah memberikan insentif pelatihan melalui Program Kartu Prakerja bagi 
pekerja yang terkena PHK maupun masyarakat yang pengangguran. 

5. Pemerintah telah memperbanyak perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat 
karya produktif dan kewirausahaan. 
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Judul Kelola JKP, BPJS Ketenagakerjaan Wajib Punya Kualitas Investasi Prima 

Nama Media bisnis.com 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 
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Narasumber 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Yang saya dengan 
rekomposisinya itu 0,14 persen, milsanya pekerja yang iuran JKK-nya 0,24 persen dari upah 
maka 0,14 persen itu untuk JKP dan 0,1 persen untuk JKK. Walaupun belum ada Peraturan 
Pemerintah [PP] tentang JKP, tapi pemerintah sudah sounding [sumber dananya] dari JKK 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) JKK dan Jaminan 
Kematian [JKm] kan hasil investasinya tidak dikembalikan kepada pekerja, dikembalikan menjadi 
pokok untuk diinvestasikan lagi. Namun, [hasil investasi] JHT masuk ke saldo peserta sebagai 
imbal hasil 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Hasil pengembangan JHT kepada peserta 
5,63 persen p.a, selalu di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah yang pada tahun 2020 
ini sebesar 3,87 persen 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dinilai perlu melakukan 
investasi yang optimal pada 2021 seiring akan berlakunya program baru di bawah badan 
tersebut, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa penyelenggaraan JKP 
membutuhkan pengelolaan investasi yang lebih apik dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Hal tersebut karena tidak terdapat iuran tambahan bagi program JKP, sehingga perolehannya 
belum tentu sebanding dengan manfaat yang harus dibayarkan. 
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KELOLA JKP, BPJS KETENAGAKERJAAN WAJIB PUNYA KUALITAS INVESTASI PRIMA 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dinilai perlu melakukan 
investasi yang optimal pada 2021 seiring akan berlakunya program baru di bawah badan 
tersebut, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa penyelenggaraan JKP 
membutuhkan pengelolaan investasi yang lebih apik dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Hal tersebut karena tidak terdapat iuran tambahan bagi program JKP, sehingga perolehannya 
belum tentu sebanding dengan manfaat yang harus dibayarkan. 

Dia menjabarkan bahwa Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa terdapat 
dua sumber pendapatan JKP, yakni iuran yang dibayar oleh pemerintah dalam bentuk modal 
awal dan rekomposisi iuran. Baru-baru ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan 
rekomposisi berasal dari dana program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 

"Yang saya dengan rekomposisinya itu 0,14 persen, milsanya pekerja yang iuran JKK-nya 0,24 
persen dari upah maka 0,14 persen itu untuk JKP dan 0,1 persen untuk JKK. Walaupun belum 
ada Peraturan Pemerintah [PP] tentang JKP, tapi pemerintah sudah sounding [sumber dananya] 
dari JKK," ujar Timboel kepada Bisnis, Selasa (19/1/2021). 

Dia menilai bahwa berlakunya JKP berisiko meningkatkan rasio klaim JKK, karena sumber 
pendapatannya tidak berubah tetapi terdapat risiko pembayaran manfaat. Tak tanggung-
tanggung, BPJS Watch memproyeksikan rasio klaim JKK dapat naik hingga 40 persen, dari tahun 
lalu yang masih sebesar 26 persen. 

Rasio klaim pun akan meningkat karena adanya penambahan manfaat JKK yang tertuang dalam 
PP 82/2019. Menurut Timboel, berlakunya JKP dan meningkatnya rasio klaim JKK membuat BPJS 
Ketenagakerjaan benar-benar harus mengoptimalkan kinerja investasinya pada 2021. 

Kualitas investasi pun akan menjadi tumpuan bagi penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua 
(JHT), karena program ini memberikan manfaat secara langsung kepada para pesertanya. 
Kualitas penyelenggaraan program-program lain pun akan memengaruhi manfaat yang diperoleh 
peserta dari JHT. 

"JKK dan Jaminan Kematian [JKm] kan hasil investasinya tidak dikembalikan kepada pekerja, 
dikembalikan menjadi pokok untuk diinvestasikan lagi. Namun, [hasil investasi] JHT masuk ke 
saldo peserta sebagai imbal hasil," ujarnya. 

Timboel menjabarkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana Rp486,38 triliun pada akhir 
2020 atas empat program. Pengelolaan investasi yang optimal akan memberikan manfaat bagi 
para peserta dan menjaga keberlangsungan program-program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Agus Susanto memaparkan bahwa 
pihaknya mencatatkan hasil investasi senilai Rp32,30 triliun sepanjang 2020, dengan yield on 
investment (YOI) 7,38 persen. Hasil investasi itu meningkat 10,85 persen (year-on-year/yoy) 
dari perolehan pada 2019 yang berkisar Rp29,14 triliun. 

Dia pun menyatakan bahwa pengelolaan dan penempatan investasi BPJAMSOSTEK selalu 
mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) 99/2013, PP 55/2015, dan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (POJK) 1/2016. Sekitar 74 persen investasi pun ditempatkan di instrumen fixed 
income. 

"Hasil pengembangan JHT kepada peserta 5,63 persen p.a, selalu di atas rata-rata bunga 
deposito bank pemerintah yang pada tahun 2020 ini sebesar 3,87 persen," ujar Agus. 
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Judul Info Terbaru Subsidi Gaji Pekerja Swasta, Apakah Jadi Dilanjutkan 
Tahun 2021 Ini? Ini Bocorannya! 
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News Value Rp 52.500.000 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira, dari kami punya evaluasi dan 
evaluasi akan kami berikan kepada dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian 

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

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika memang kondisi perekonomiannya belum 
normal kembali, saya kira diskusi kami tentang program evaluasi bisa kita pertimbangkan 
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 - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia) Fokus bantuan pemerintah 
kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar 
Lembaga BPJS Ketenagakerjaan) Diharapkan pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja ikut 
proaktif menyampaikan data nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah 

 

Ringkasan 

Ada kabar terbaru mengenai penyaluran subsidi gaji atau BLT pekerja swasta gaji di bawah Rp 
5 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker, Ida Fauziyah mengaku belum dapat memberikan 
kepastian mengenai penyaluran subsidi gaji pada 2021 ini berlanjut. 
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Menurut Ida, lanjut atau tidaknya subsidi gaji tergantung dari Menko Bidang Perekonomian yang 
juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(KPCPEN), Airlangga Hartarto. 

 

INFO TERBARU SUBSIDI GAJI PEKERJA SWASTA, APAKAH JADI DILANJUTKAN 
TAHUN 2021 INI? INI BOCORANNYA! 

Ada kabar terbaru mengenai penyaluran subsidi gaji atau BLT pekerja swasta gaji di bawah Rp 
5 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker, Ida Fauziyah mengaku belum dapat memberikan 
kepastian mengenai penyaluran subsidi gaji pada 2021 ini berlanjut. 

Menurut Ida, lanjut atau tidaknya subsidi gaji tergantung dari Menko Bidang Perekonomian yang 
juga merupakan 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 BSU." "Saya kira, dari kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami berikan kepada 
dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian," kata Ida dalam rapat kerja evaluasi program 
bersama dengan Komisi IX DPR RI, yang ditayangkan secara virtual, Senin (18/1/2021), dikutip 
TribunJabar.id dari Kompas.com. 

Kendati demikian, program subsidi gaji itu bisa saja kembali terlaksana. 

Salah satu pertimbangan subsidi gaji bisa kembali dilanjutkan adalah jika perekonomian 
Indonesia masih belum stabil akibat pandemi. 

"Jika memang kondisi perekonomiannya belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang 
program evaluasi bisa kita pertimbangkan kembali untuk dilakukan di tahun 2021," ujar Ida. 

Lebih lanjut ia menjelaskan, mengenai pekerja swasta yang belum menerima subsidi gaji termin 
kedua, pada Januari ini pihaknya sedang mengupayakan penyaluran tersebut. 

Ida mengatakan, untuk pekerja swasta yang memenuhi syarat tapi belum mendapatkan subsidi 
gaji, itu bisa jadi lantaran adanya kendala. 

Kendala tersebut di antaranya adalah adanya duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, 
rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, rekening tidak 
sesuai dengan NIK, atau rekening dibekukan. 

"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," katanya. 

Untuk diketahui, penyaluran subsidi gaji untuk pekerja swasta sudah sampai pada termin kedua. 

Subsidi gaji termin pertama disalurkan pada September-Oktober 2020. 

Sementara itu, termin kedua dilaksanakan pada November-Desember 2020. 

Ida mengklaim, penyaluran subsidi gaji sudah mencapai 98,91 persen. 

Jadi, total dana yang sudah disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) untuk 
bantuan subsidi upah ( BSU) sebesar Rp 29 triliun, tepatnya Rp 29.444.763.600.000. 
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Uang bantuan Rp 600 ribu tersebut ditransfer ke masing-masing rekening pekerja swasta. 

Dalam sekali pencairan, jumlah yang diberikan adalah dua kali pembayaran, sebesar Rp 1,2 juta. 

Adapun totalnya, pekerja swasta akan mendapatkan Rp 2,4 juta. 

Pasalnya, bantuan itu diberikan selama empat bulan, yang mana satu bulannya mendapatkan 
Rp 600 ribu. 

Persyaratan  

1. Karyawan Swasta Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penerima bantuan ini adalah 
warga yang berstatus sebagai karyawan atau pekerja swasta. 

Diproritaskan, penerima bantuan ini adalah karyawan swasta yang masih aktif bekerja. 

"Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN," kata Ketua 
Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir dalam 
keterangan tertulisnya. 

2. Gaji di Bawah Rp 5 Juta Penerima bantuan adalah karyawan swasta yang menerima gaji di 
bawah Rp 5 juta. 

Angka gaji tersebut dilihat berdasarkan upah karyawan yang dilaporkan dan tercatat di BPJS 
Ketenagakerjaan. 

3. Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Lebih lanjut lagi lagi, penerima bantuan adalah karyawan 
swasta bergaji di bawah Rp 5 juta yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. 

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, 
Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pemerintah menggunakan data yang tercatat di lembaganya. 

Utoh berujar, pihaknya berusaha menyelesaikan pengumpulan data nomor rekening tersebut 
sebelum September. 

"Diharapkan pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja ikut proaktif menyampaikan data 
nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah," kata Utoh, Minggu (9/8/2020) 
seperti dikutip dari Kontan. 
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Judul Klaim BPJS melonjak pasca gelombang PHK akibat pandemi 

Nama Media lokadata.id 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/buntut-phk-karena-pandemi-klaim-bpjs-
melonjak 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-19 18:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penurunan (jumlah kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan) ini karena banyak perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Walaupun banyak terjadi PHK akibat 
berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BP Jamsostek tetap 
dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Kami akan selalu optimistis dengan tetap 
waspada terhadap tantangan-tantangan yang akan muncul di depan, seperti dengan 
mewujudkan transformasi digital berkelanjutan 

positive - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia 
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Yang pasti, pandemi ini membuat (dunia 
usaha) kesulitan ya. Sehingga, kepentingan kita bersama adalah bagaimana menyelamatkan 
perusahaan agar tetap bisa jalan dulu sekarang. Hal ini tentu berujung pada pembayaran iuran 
BPJS Ketenagakerjaan kan 

negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia 
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Yang pertama harus diselesaikan secara 
tuntas ya masalah Covid-19 ini. Dan harus diingat vaksin juga tidak menyelesaikan masalah itu 
secara 100 persen. Oleh karena itu, yang perlu ditingkatkan adalah disiplin protokol kesehatan 

neutral - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Peningkatan yang lebih 
tinggi, baik dari jumlah maupun besaran klaimnya terjadi karena pandemi Covid-19 berdampak 
terhadap kemampuan ekonomi para pekerja. Sehingga banyak pekerja yang sebetulnya 
statusnya masih bekerja, tapi sudah mengajukan klaim JHT mereka 

negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Mereka bukannya 
sembarang mencairkan, tapi karena memang tidak ada jalan lain lagi. Kondisi yang ada memaksa 
mereka melakukan klaim JHT lebih cepat dari seharusnya 

negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Masalah ini mesti 
segera dibenahi pemerintah 
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negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Masalah ini mesti 
segera dibenahi pemerintah. 

neutral - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Penegakan sanksi dari 
PP 86/2013 tentang perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS juga 
harus dilakukan 

neutral - Dian Septi Trisnanti (Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia) Hanya 
saja masalahnya, kini BPJS menerapkan sistem online dan banyak pekerja yang minim akses 
internet, dan minim pengetahuan dan informasi mulai dari soal hak mereka di BPJS hingga 
prosedur klaim JHT secara online 

 

Ringkasan 

Lonjakan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaa n 
merupakan bukti terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2020. 
Kondisi tersebut memang tak terhindarkan lantaran dunia usaha sangat terpukul pandemi Covid-
19. 

Serikat buruh mengatakan, gelombang pengajuan klaim JHT maupun Jaminan Pensiun (JP) akan 
berlanjut karena banyak perusahaan masih akan melakukan PHK atau merumahkan 
karyawannya. Seharusnya, klaim tersebut baru bisa diajukan ketika mereka pensiun. 

Penurunan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan Kementerian 
Ketenagakerjaan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, angka kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan di akhir 2020 mencapai 51,75 juta orang. Angka ini turun 4,9 persen 
dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 54,45 juta orang. 

 

KLAIM BPJS MELONJAK PASCA GELOMBANG PHK AKIBAT PANDEMI 

Lonjakan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan 
merupakan bukti terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2020. 
Kondisi tersebut memang tak terhindarkan lantaran dunia usaha sangat terpukul pandemi Covid-
19. 

Serikat buruh mengatakan, gelombang pengajuan klaim JHT maupun Jaminan Pensiun (JP) akan 
berlanjut karena banyak perusahaan masih akan melakukan PHK atau merumahkan 
karyawannya. Seharusnya, klaim tersebut baru bisa diajukan ketika mereka pensiun. 

Penurunan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan Kementerian 
Ketenagakerjaan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, angka kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan di akhir 2020 mencapai 51,75 juta orang. Angka ini turun 4,9 persen 
dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 54,45 juta orang. 

Kemenaker memerinci, penurunan tersebut terjadi pada seluruh program, di antaranya: program 
jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), jaminan pensiun (JP), dan jaminan 
hari tua (JHT). Pada program JKK dan JKM turun 9,74 persen. Jumlah peserta program JP dan 
JHT masing-masing turun 10,57 persen dan 2,07 persen. 

"Penurunan (jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) ini karena banyak perusahaan yang 
terdampak pandemi Covid-19," kata Ida dalam rapat kerja bersama DPR RI, Senin (18/1/2020). 
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Namun, data Kemenaker tersebut berbeda dengan data BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Direktur 
Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, sampai akhir tahun lalu jumlah pekerja yang 
terdaftar di layanan ini mencapai 50,72 juta pekerja. Artinya, ada selisih sekitar 1,03 juta orang. 

"Walaupun banyak terjadi PHK akibat berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari 
pandemi Covid-19, BP Jamsostek tetap dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta 
untuk tahun 2020", kata Agus dalam keterangan tertulis kepada Lokadata.id, Selasa (19/1). 

Di luar soal selisih data tersebut, terdapat bukti lain yang mengindikasikan fenomena PHK massal 
pada tahun lalu. Menurut Agus, jumlah klaim JHT pada 2020 mencapai 2,5 juta klaim, naik 13,6 
persen dibandingkan tahun sebelumnya yang besarnya 2,2 juta klaim. 

Nilai klaim JHT pada tahun lalu juga melonjak 24,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 
Pada 2020, nilai klaim JHT mencapai Rp31,1 triliun, sedangkan pada 2019 sebesar Rp26,64 
triliun. 

Secara total, kata Agus, pembayaran klaim dan berbagai jaminan sepanjang 2020 meningkat 
sebesar 25 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp29,2 triliun menjadi Rp36,5 triliun. 

Di luar klaim JHT, ada pembayaran Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp1,35 triliun untuk 34,7 
ribu kasus, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp1,55 triliun untuk 221,7 ribu kasus, dan Jaminan 
pensiun (JP) Rp489,47 miliar untuk 97,5 ribu kasus. 

"Kami akan selalu optimistis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang akan 
muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan," kata Agus. 

Dia menambahkan, tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian 
Indonesia setelah didera pandemi. BP Jamsostek siap mendukung upaya ini agar perlindungan 
menyeluruh terhadap pekerja Indonesia dapat segera terwujud. 

Menurut Ketua bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kamar Dagang dan Industri 
(Kadin), Anton J Supit, penurunan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini tak 
terhindarkan. Dunia usaha sangat terpukul pandemi sehingga harus melakukan efisiensi, salah 
satunya dengan PHK. 

"Yang pasti, pandemi ini membuat (dunia usaha) kesulitan ya. Sehingga, kepentingan kita 
bersama adalah bagaimana menyelamatkan perusahaan agar tetap bisa jalan dulu sekarang. Hal 
ini tentu berujung pada pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan kan," kata Anton kepada 
Lokadata.id. 

Namun demikian, Anton menduga penurunan tersebut tak hanya berasal dari dunia usaha saja. 
Menurut dia, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menyusut ini juga berasal dari kelas 
mandiri. 

Anton mengatakan, masalahnya saat ini adalah bagaimana dunia usaha bisa kembali pulih. 
Menurutnya, penuntasan pandemi menjadi yang utama, dan seluruh pihak diminta serius dalam 
upaya tersebut. 

"Yang pertama harus diselesaikan secara tuntas ya masalah Covid-19 ini. Dan harus diingat 
vaksin juga tidak menyelesaikan masalah itu secara 100 persen. Oleh karena itu, yang perlu 
ditingkatkan adalah disiplin protokol kesehatan," katanya. 

Kepada Lokadata.id, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih juga 
mengatakan, penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun lalu merupakan imbas 
dari PHK massal akibat pandemi Covid-19. 
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Terkait lonjakan klaim JHT yang lebih tinggi, Jumisih menduga bahwa klaim tidak haya diajukan 
para pekerja yang terkena PHK saja. Menurutnya, buruh yang selama pandemi 'dirumahkan' 
atau upahnya berkurang juga mengajukan pencairan dini. 

"Peningkatan yang lebih tinggi, baik dari jumlah maupun besaran klaimnya terjadi karena 
pandemi Covid-19 berdampak terhadap kemampuan ekonomi para pekerja. Sehingga banyak 
pekerja yang sebetulnya statusnya masih bekerja, tapi sudah mengajukan klaim JHT mereka," 
kata Jumisih. 

Menurut Jumisih, buruh yang memilih mencairkan JHT lebih awal bukannya tidak 
memperhitungkan kerugian yang bisa terjadi akibat tindakan tersebut. Hanya saja dalam situasi 
sulit seperti ini, para pekerja tidak mempunyai opsi lain untuk dapat bertahan selain 
menggunakan dana tersebut. 

Jumisih menambahkan, setelah 11 bulan Covid-19 mewabah di Indonesia, tabungan para 
pekerja sudah habis digunakan untuk menyambung hidup. Di sisi lain, pandemi yang tak kunjung 
reda ini juga belum bisa memberikan titik terang bagi para pekerja yang terdampak, baik terkena 
PHK, dirumahkan, atau upahnya turun. 

"Mereka bukannya sembarang mencairkan, tapi karena memang tidak ada jalan lain lagi. Kondisi 
yang ada memaksa mereka melakukan klaim JHT lebih cepat dari seharusnya," tuturnya. 

Selain persoalan tersebut, Jumisih juga menyoroti perihal masih banyaknya perusahaan yang 
belum mendaftarkan pegawainya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, tenaga kerja terkait 
tidak mendapatkan JHT atau jaminan kesehatan karena perusahaannya lepas tanggung jawab. 
"Masalah ini mesti segera dibenahi pemerintah." Menurut Jumisih, angka penurunan peserta 
BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2,7 juta orang ini ditengarai belum menggambarkan jumlah PHK 
riil. Berdasarkan data Kadin Indonesia, misalnya, sampai awal Oktober 2020, terdapat lebih dari 
6,4 juta pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19. 

Karena itu, Jumisih mendesak penguatan kelembagaan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
jaminan sosial penting dilakukan pemerintah. "Penegakan sanksi dari PP 86/2013 tentang 
perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS juga harus dilakukan," 
katanya. 

Kondisi serupa juga dibenarkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia 
(FSBPI), Dian Septi Trisnanti. Dia mengatakan, tingkat PHK yang melonjak membuat pekerja 
kehilangan penghasilan, sehingga klaim JHT menjadi satu-satunya jalan yang tersisa bagi para 
pekerja. 

Dian menyebut, sampai saat ini proses pengajuan klaim JHT masih banyak dilakukan pekerja. 
Menurutnya, ini karena masih belum adanya kepastian pekerjaan dari dunia usaha yang 
terdampak pandemi Covid-19. 

"Hanya saja masalahnya, kini BPJS menerapkan sistem online dan banyak pekerja yang minim 
akses internet, dan minim pengetahuan dan informasi mulai dari soal hak mereka di BPJS hingga 
prosedur klaim JHT secara online," kata Dian kepada Lokadata.id. 

Hal ini cukup menghambat pencairan klaim mereka. 
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Judul Klaim JHT Naik, KSPI: Tanda PHK Besar-besaran 

Nama Media detik.com 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://finance.detik.com/moneter/5340420/klaim-jht-naik-kspi-tanda-
phk-besar-besaran 

Jurnalis Soraya Novika 

Tanggal 2021-01-19 18:16:00 

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 - Said Iqbal (ketua KSPI) PHK besar-berasan ini ditandai dengan pengambilan JHT 
meningkat drastis 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Saat ini sedang terjadi gelombang kedua PHK besar-besaran 
di sektor industri manufaktur, baik labour intensive maupun capital intensive 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) KSPI meminta agar pemerintah segera menyelesaikan 
persoalan di atas. Apalagi saat ini, persoalan tersebut sudah di depan mata 

 

Ringkasan 

BP Jamsostek melaporkan sepanjang 2020 telah terjadi peningkatan klaim dan salah satu yang 
paling tinggi adalah klaim pada Jaminan Hari Tua (JHT) imbas PHK. Dari total klaim Rp 36,5 
triliun, lonjakan klaim JHT imbas PHK mencapai 15,22% atau sebanyak 2,2 juta pengajuan klaim 
dengan nominal yang juga melonjak 24,25% atau sebesar Rp 26,64 triliun. 

Sehingga, total klaim JHT sepanjang 2020 mencapai Rp 33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus. 

 

KLAIM JHT NAIK, KSPI: TANDA PHK BESAR-BESARAN 

BP Jamsostek melaporkan sepanjang 2020 telah terjadi peningkatan klaim dan salah satu yang 
paling tinggi adalah klaim pada Jaminan Hari Tua (JHT) imbas PHK. Dari total klaim Rp 36,5 
triliun, lonjakan klaim JHT imbas PHK mencapai 15,22% atau sebanyak 2,2 juta pengajuan klaim 
dengan nominal yang juga melonjak 24,25% atau sebesar Rp 26,64 triliun. 

Sehingga, total klaim JHT sepanjang 2020 mencapai Rp 33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus. 

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, peningkatan klaim BP 
Jamsostek tersebut merupakan tanda bahwa telah terjadi ledakan PHK besar-besaran " PHK 
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besar-berasan ini ditandai dengan pengambilan JHT meningkat drastis," ujar Said dalam 
keterangan tertulisnya kepada detikcom, Selasa (19/1/2021). 

Selain itu, ia meyakini ledakan PHK itu terjadi terutama di sektor manufaktur. Sebab, buruh yang 
memiliki JHT pasti buruh yang bekerja di sektor formal atau industri manufaktur. 

"Saat ini sedang terjadi gelombang kedua PHK besar-besaran di sektor industri manufaktur, baik 
labour intensive maupun capital intensive," sambungnya. 

Dijelaskannya, sebelumnya sudah terjadi PHK gelombang pertama di sektor industri pariwisata 
dan turunannya serta UMKM. Namun, sampai kini mereka belum terserap lapangan kerja 
sepenuhnya, akan tetapi ledakan PHK justru kembali terjadi. 

"KSPI meminta agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan di atas. Apalagi saat ini, 
persoalan tersebut sudah di depan mata," imbuhnya. 
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Judul Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Turun, KSPI: Bukti Adanya PHK 
Besar-Besaran 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/306804/34/kepesertaan-bpjs-
ketenagakerjaan-turun-kspi-bukti-adanya-phk-besar-besaran-
1611050500 

Jurnalis Ferdi Rantung 

Tanggal 2021-01-19 18:03:00 

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 - Said Iqbal (ketua KSPI) Adanya PHK besar-berasan ini ditandai dengan menurunnya 
jumlah kepersertaan BPJS Kesehatan, sementara pada saat yang sama pengambilan JHT 
(jaminan hari tua) meningkat drastis 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai ada tiga persoalan utama di tahun 2021. 
Ketiga persoalan tersebut yaitu pandemi Covid-19 yang belum terkendali, resesi ekonomi yang 
makin dalam, dan ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua di sektor industri 
manufaktur. 

Saat ini, kata Presiden KSPI Said Iqbal, sedang terjadi gelombang kedua PHK besar-besaran di 
sektor industri manufaktur, baik di sektor padat karya maupun padat modal. 

 

KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN TURUN, KSPI: BUKTI ADANYA PHK 
BESAR-BESARAN 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai ada tiga persoalan utama di tahun 2021. 
Ketiga persoalan tersebut yaitu pandemi Covid-19 yang belum terkendali, resesi ekonomi yang 
makin dalam, dan ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua di sektor industri 
manufaktur. 

Saat ini, kata Presiden KSPI Said Iqbal, sedang terjadi gelombang kedua PHK besar-besaran di 
sektor industri manufaktur, baik di sektor padat karya maupun padat modal. 

"Adanya PHK besar-berasan ini ditandai dengan menurunnya jumlah kepersertaan BPJS 
Kesehatan, sementara pada saat yang sama pengambilan JHT (jaminan hari tua) meningkat 
drastis," kata Said di Jakarta, Selasa (19/1/2021). 
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Pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini 
menambahkan, buruh yang memiliki JHT pasti buruh yang bekerja di sektor formal atau industri 
manufaktur. 

Dijelaskannya, sebelumnya sudah terjadi PHK gelombang pertama di sektor industri pariwisata 
dan turunannya serta UMKM. Belum juga buruh yang mengalami PHK di gelombang pertama 
terserap lapangan kerja, kini ledakan PHK kembali terjadi. 

Oleh karena itu, tegas Iqbal, KSPI meminta agar pemerintah segera menyelesaikan ketiga 
persoalan di atas. Apalagi saat ini, persoalan tersebut sudah di depan mata. (fai). 
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Judul KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan 
PHK Gelombang Kedua 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/01/19/175200026/kspi--
turunnya-jumlah-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-bukti-ledakan-phk-
gelombang 

Jurnalis Ade Miranti Karunia 

Tanggal 2021-01-19 17:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Adanya PHK besar-besaran ini ditandai dengan menurunnya 
jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sementara pada saat yang sama pengambilan JHT 
(Jaminan Hari Tua) meningkat drastis 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tahun 2020, sekali lagi karena pandemi, 
turun menjadi 31.018.686 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nah yang ini kepesertaan Jaminan Hari Tua 
(JHT) kita bisa lihat 2016 ke 2017 naik. Kemudian turun di 2018 dan naik di 2019, di 2020 turun 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menyampaikan, ada tiga 
persoalan utama di tahun 2021. 

Ketiga persoalan tersebut yaitu pandemi Covid-19 yang belum terkendali, resesi ekonomi, serta 
pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua di sektor industri manufaktur. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, jumlah kepesertaan 
yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020 alami penurunan. 

Dia menyebutkan pada 2019, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 54.450.000 
orang. Tahun 2020, jumlah kepesertaan tersebut turun menjadi 51.759.507. 

Hal ini dibuktikan dari menurunnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sepanjang 2020. 
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KSPI: TURUNNYA JUMLAH PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BUKTI LEDAKAN 
PHK GELOMBANG KEDUA 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menyampaikan, ada tiga 
persoalan utama di tahun 2021. 

Ketiga persoalan tersebut yaitu pandemi Covid-19 yang belum terkendali, resesi ekonomi, serta 
pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua di sektor industri manufaktur. 

Hal ini dibuktikan dari menurunnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sepanjang 2020. 

"Adanya PHK besar-besaran ini ditandai dengan menurunnya jumlah kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan, sementara pada saat yang sama pengambilan JHT (Jaminan Hari Tua) 
meningkat drastis," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (19/1/2021). 

Said menambahkan, buruh yang memiliki JHT pasti buruh yang bekerja di sektor formal atau 
industri manufaktur. 

Sebelumnya dia juga mengatakan, sudah terjadi PHK gelombang pertama di sektor industri 
pariwisata dan turunannya serta UMKM. 

Oleh karena itu, KSPI meminta agar pemerintah segera menyelesaikan ketiga persoalan di atas. 
Apalagi saat ini, persoalan tersebut sudah di depan mata. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, jumlah kepesertaan 
yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020 alami penurunan. 

Dia menyebutkan pada 2019, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 54.450.000 
orang. Tahun 2020, jumlah kepesertaan tersebut turun menjadi 51.759.507. 

Bila dilihat dari keikutsertaan peserta yang mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
dan Jaminan Kematian (JKM), pada tahun 2016 jumlahnya sebesar 22.631.094. 

Kemudian, naik pada tahun 2019 menjadi 34.367.581 peserta. "Tahun 2020, sekali lagi karena 
pandemi, turun menjadi 31.018.686," ucap dia. 

Lalu kepesertaan pada program Jaminan Pensiun, ada tren kenaikan dari 2016 hingga 2019. 
Kemudian, tren tersebut turun akibat pandemi pada tahun lalu. "Nah yang ini kepesertaan 
Jaminan Hari Tua (JHT) kita bisa lihat 2016 ke 2017 naik. Kemudian turun di 2018 dan naik di 
2019, di 2020 turun," ujarnya. 
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Judul Walau Pandemi, Peserta BPJamsostek Tetap Peroleh Imbal Hasil di 
Atas Deposito 

Nama Media beritasatu.com 

Newstrend Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/721731/walau-pandemi-peserta-
bpjamsostek-tetap-peroleh-imbal-hasil-di-atas-deposito 

Jurnalis EHD 

Tanggal 2021-01-19 17:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Untuk alokasi dana investasi, 
BPJamsostek menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 17% saham, 10% deposito, 8% 
reksadana, dan investasi langsung sebesar 1% 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Kondisi pandemi termasuk pasar 
investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada hasil investasi yang diraih oleh 
industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah mengalihkan mayoritas portofolio pada 
instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total portofolio, sehingga tidak berpengaruh 
langsung dengan fluktuasi IHSG 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Untuk saham, BPJamsostek hanya 
berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang mudah diperjualbelikan, 
berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan deviden secara periodik. 
Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam 
melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-saham gorengan 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Sementara dari sisi perusahaan peserta 
atau pemberi kerja, pada periode yang sama capaian yang diraih oleh BPJamsostek sebesar 
683,7 ribu perusahaan 

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Walaupun banyak terjadi Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) akibat berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari pandemi 
Covid-19, BPJamsostek tetap dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 
2020 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Tentunya kami akan selalu optimis 
dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul di depan, 
seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. Tahun 2021 ini harus bisa 
dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera pandemi. BPJamsostek siap 
mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja Indonesia dapat segera terwujud 
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Ringkasan 

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi Covid-19. Namun meski 
demikian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) tetap 
mencatatkan hasil positif pada kinerja institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain 
kinerja pada bidang investasi, kepesertaan, dan pelayanan. 

Demikian dikatakan Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto, kepada Beritasatu.com, Selasa 
(19/1/2020). 

 

WALAU PANDEMI, PESERTA BPJAMSOSTEK TETAP PEROLEH IMBAL HASIL DI ATAS 
DEPOSITO 

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi Covid-19. Namun meski 
demikian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) tetap 
mencatatkan hasil positif pada kinerja institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain 
kinerja pada bidang investasi, kepesertaan, dan pelayanan. 

Demikian dikatakan Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto, kepada Beritasatu.com, Selasa 
(19/1/2020). 

Ia mengatakan, sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJamsostek tercatat 
berhasil dibukukan sebesar Rp 73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi Peraturan 
Pemerintah (PP) 49 Tahun 2020 tentang Relaksasi Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK), Jaminan Kematian (JK) sebesar 99% dan penangguhan Program Jaminan Pensiun (JP) 
sebesar 99%. 

Iuran tersebut, kata dia, ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana 
kelolaan mencapai Rp 486,38 triliun pada akhir Desember 2020. 

Ia mengatakan, BPJamsostek juga mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 32,30 triliun, dengan 
Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,38%. Dana dan hasil Investasi tersebut 
mengalami pertumbuhan masing masing sebesar 12,59% dan 10,85% dibandingkan tahun akhir 
2019. 

Agus mengutarakan, investasi BPJamsostek dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 99 tahun 2013 
dan PP Nomor 55 tahun 2015, yang mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang 
diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya. 

Ada juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1 tahun 2016 yang juga mengharuskan 
penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50%. "Untuk alokasi dana investasi, 
BPJamsostek menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 17% saham, 10% deposito, 8% 
reksadana, dan investasi langsung sebesar 1%," tuturnya. 

Selama masa pandemi, pengelolaan dana investasi mendapatkan tantangan yang cukup berat, 
mengingat dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh seluruh bidang usaha di dalam negeri. 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun 2020 dibuka melemah, bahkan 
sempat terseok ke level 3000-an pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global. 

"Kondisi pandemi termasuk pasar investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada 
hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah 
mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total 
portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG," ujar Agus. 
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Agus mencontohkan pada investasi saham, mayoritas penempatan atau 98% penempatan dana 
dilakukan pada saham kategori Blue Chip atau LQ45. Meski demikian, penempatan pada saham 
non LQ45 juga tetap dilakukan dengan menerapkan protokol investasi yang ketat. Jumlah saham 
non LQ45 tersebut hanya sekitar 2% besarannya dari total portofolio saham BPJamsostek. 

"Untuk saham, BPJamsostek hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang 
mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan 
deviden secara periodik. Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi 
pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-
saham gorengan," tegas Agus. 

Dirinya menambahkan, untuk lebih memaksimalkan hasil kelolaan investasi, BPJamsostek juga 
mengurangi broker fee atau biaya transaksi penempatan dana dengan manajer investasi. 

Agus juga menjelaskan, dengan kinerja pengelolaan dana di atas, sebagai Badan Hukum Publik 
yang bersifat nirlaba, seluruh hasil pengelolaan dana dikembalikan kepada peserta, sehingga 
BPJamsostek dapat memberikan hasil pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada 
pesertanya mencapai 5,63% p.a yang tentunya selalu di atas rata-rata bunga deposito bank 
pemerintah yang pada tahun 2020 ini sebesar 3,87%. 

Jika ditilik dari tahun 2016 hingga 2020 saja, kata dia, dana kelolaan BPJamsostek dapat tumbuh 
mencapai 2 kali lipat dengan CAGR sebesar 18,74%, hingga mencapai Rp 486,38 triliun. Padahal 
sejak tahun 1977 hingga 2015, dana kelolaan BPJamsostek berada pada angka Rp206,58 triliun. 

Hal ini jelas membuktikan kinerja BPJamsostek dalam meningkatkan kepesertaan dan mengelola 
dana investasi sangat baik dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang diperoleh. 

Peningkatan dana kelolaan investasinya ini juga tentunya tidak lepas dari protokol penempatan 
dana yang dimiliki BPJamsostek yang sangat ketat. Jika dilihat dari aturan yang dimiliki, sangat 
kecil kemungkinan penempatan dana investasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak 
tertentu. 

Contohnya pada aturan penempatan dana, kapitalisasi pasar dari emiten yang dituju minimal Rp 
3 triliun. Contoh lainnya seperti rerata nilai transaksi saham yang akan dibeli minimal Rp 20 
miliar. Protokol ketat dalam mengatur penempatan dana investasi ini yang menjadi rahasia 
BPJamsostek agar tetap mendapatkan hasil investasi yang selalu meningkat, untuk kepentingan 
seluruh peserta BPJamsostek. 

Menilik kinerja kepesertaan BPJamsostek, total 50,72 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta 
BPJamsostek hingga akhir Desember 2020. 

Hasil ini merupakan pencapaian yang positif untuk mengakhiri tahun 2020, meski dengan kondisi 
pandemi Covid-19 yang juga tidak kalah menantang bagi peningkatan kepesertaan. 

"Sementara dari sisi perusahaan peserta atau pemberi kerja, pada periode yang sama capaian 
yang diraih oleh BPJamsostek sebesar 683,7 ribu perusahaan," kata dia. 

Melalui inisiatif Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai), BPJamsostek juga mendorong 
kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). 

Terhitung sejak 2017 sampai dengan akhir Desember 2020, PERISAI ini telah berkontribusi 
positif terhadap kepesertaan sebesar 1,6 juta peserta dengan total iuran Rp 364,2 miliar yang 
dilakukan oleh 4.694 Perisai aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. 
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Sementara untuk perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), terhitung Desember 
2020, sebanyak 376,6 ribu PMI telah terlindungi oleh program BPJamsostek dengan nilai iuran 
mencapai Rp 31,9 miliar. 

"Walaupun banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat berkurangnya pendapatan 
usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BPJamsostek tetap dapat melakukan akuisisi 
peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020," jelas Agus. 

Meski demikian, dirinya mengaku lonjakan klaim JHT imbas dari PHK tidak bisa dihindari, yaitu 
sebesar 15,22% atau sebanyak 2,2 juta pengajuan klaim JHT pada tahun 2019 dengan nominal 
yang juga melonjak 24,25% atau sebesar Rp 26,64 triliun. 

Sepanjang tahun 2020, pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BPJamsostek 
mengalami peningkatan sebesar 20,01% atau mencapai Rp 36,5 triliun. 

Dengan perincian klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp33,1 triliun untuk 2,5 juta 
kasus, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,35 triliun, 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,55 
triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp489,47 
miliar. 

"Tentunya kami akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang 
mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. 
Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera 
pandemi. BPJamsostek siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja 
Indonesia dapat segera terwujud," pungkasnya. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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Judul Buruh Sebut Terjadi Gelombang Kedua PHK Besar-besaran, Ini 
Buktinya 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2347206/buruh-
sebut-terjadi-gelombang-kedua-phk-besar-besaran-ini-buktinya 

Jurnalis Fadel Prayoga 

Tanggal 2021-01-19 17:49:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Saat ini sedang 
terjadi gelombang kedua PHK besar-besaran di sektor industri manufaktur, baik labour intensive 
maupun capital intensive. Adanya PHK besar-berasan ini ditandai dengan menurunnya jumlah 
kepersertaan BPJS Kesehatan, sementara pada saat yang sama pengambilan JHT meningkat 
drastis 

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Belum juga buruh 
yang mengalami PHK di gelombang pertama terserap lapangan kerja, kini ledakan PHK kembali 
terjadi. Oleh karena itu, KSPI meminta agar pemerintah segera menyelesaikan ketiga persoalan 
di atas. Apalagi saat ini, persoalan tersebut sudah di depan mata 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Tentunya kami akan selalu optimis 
dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul di depan, 
seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. Tahun 2021 ini harus bisa 
dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera pandemi. BP Jamsostek siap 
mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja Indonesia dapat segera terwujud 

 

Ringkasan 

Berbagai permasalahan timbul akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 
Maret 2020 lalu. Salah satu persoalan yang nampak, yaitu tingkat pengangguran yang meningkat 
akibat krisis ekonomi dari adanya wabah tersebut. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, setidaknya ada tiga 
persoalan utama di tahun 2021. Ketiga persoalan tersebut yaitu pandemi Covid-19 yang belum 
terkendali, resesi ekonomi yang makin dalam, dan ledakan PHK gelombang kedua di sektor 
industri manufaktur. 
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BURUH SEBUT TERJADI GELOMBANG KEDUA PHK BESAR-BESARAN, INI BUKTINYA 

Berbagai permasalahan timbul akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 
Maret 2020 lalu. Salah satu persoalan yang nampak, yaitu tingkat pengangguran yang meningkat 
akibat krisis ekonomi dari adanya wabah tersebut. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, setidaknya ada tiga 
persoalan utama di tahun 2021. Ketiga persoalan tersebut yaitu pandemi Covid-19 yang belum 
terkendali, resesi ekonomi yang makin dalam, dan ledakan PHK gelombang kedua di sektor 
industri manufaktur. 

"Saat ini sedang terjadi gelombang kedua PHK besar-besaran di sektor industri manufaktur, baik 
labour intensive maupun capital intensive. Adanya PHK besar-berasan ini ditandai dengan 
menurunnya jumlah kepersertaan BPJS Kesehatan, sementara pada saat yang sama 
pengambilan JHT meningkat drastis," kata Said kepada Okezone, Selasa (19/1/2021). 

Dia menambahkan, buruh yang memiliki JHT pasti buruh yang bekerja di sektor formal atau 
industri manufaktur. Namun sebelumnya, sudah terjadi PHK gelombang pertama di sektor 
industri pariwisata dan turunannya serta UMKM. 

"Belum juga buruh yang mengalami PHK di gelombang pertama terserap lapangan kerja, kini 
ledakan PHK kembali terjadi. Oleh karena itu, KSPI meminta agar pemerintah segera 
menyelesaikan ketiga persoalan di atas. Apalagi saat ini, persoalan tersebut sudah di depan 
mata," ujarnya. 

Sebelumnya, Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengaku terjadi lonjakan klaim JHT 
imbas dari PHK tidak bisa dihindari, yaitu sebesar 15,22% atau sebanyak 2,2 juta pengajuan 
klaim JHT pada tahun 2019 dengan nominal yang juga melonjak 24,25% atau sebesar Rp26,64 
Triliun. 

Sepanjang tahun 2020, pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BP Jamsostek 
mengalami peningkatan sebesar 20,01% atau mencapai Rp36,5 triliun. Dengan perincian klaim 
untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus, Jaminan Kematian 
(JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,35 triliun, Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,55 triliun, dan Jaminan 
Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp489,47 miliar. 

“Tentunya kami akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang 
mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. 
Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera 
pandemi. BP Jamsostek siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja 
Indonesia dapat segera terwujud”, katanya. 
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Judul Walau Pandemi, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tetap peroleh Imbal 
Hasil Di atas Deposito 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://rri.co.id/jakarta/1671-ekonomi/963451/walau-pandemi-peserta-
bpjs-ketenagakerjaan-tetap-peroleh-imbal-hasil-di-atas-deposito 

Jurnalis Irvan Idris Saleh 

Tanggal 2021-01-19 16:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Sepanjang tahun 2020, penerimaan 
iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil dibukukan sebesar Rp73,31 triliun, walaupun 
terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99% 
dan penangguhan Program JP sebesar 99%. Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi 
berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 
2020 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Untuk alokasi dana investasi, 
BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 17% saham, 10% deposito, 8% 
reksadana, dan investasi langsung sebesar 1%" 

 

Ringkasan 

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi Covid-19, namun meski 
demikian BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja 
institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain kinerja pada bidang Investasi, kepesertaan, 
dan pelayanan. 

"Sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil 
dibukukan sebesar Rp73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang 
relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program JP sebesar 99%. Iuran 
tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan 
mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020", ujar Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto 
secara tertulis, Selasa (19/01/'21) 
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WALAU PANDEMI, PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN TETAP PEROLEH IMBAL 
HASIL DI ATAS DEPOSITO 

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi Covid-19, namun meski 
demikian BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja 
institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain kinerja pada bidang Investasi, kepesertaan, 
dan pelayanan. 

"Sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil 
dibukukan sebesar Rp73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang 
relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program JP sebesar 99%. Iuran 
tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan 
mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020", ujar Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto 
secara tertulis, Selasa (19/01/'21) BPJAMSOSTEK juga, kata Agus, mencatatkan hasil investasi 
sebesar Rp32,30 triliun, dengan Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,38%. Dana 
dan hasil Investasi tersebut mengalami pertumbuhan masing masing sebesar 12,59% dan 
10,85% dibandingkan tahun akhir 2019. 

Agus mengutarakan investasi BPJAMSOSTEK dilaksanakan berdasarkan PP No. 99 tahun 2013 
dan PP No. 55 tahun 2015, yang mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang 
diperbolehkan berikut dengan batasan - batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016 
yang juga mengharuskan penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50%. 

"Untuk alokasi dana investasi, BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 
17% saham, 10% deposito, 8% reksadana, dan investasi langsung sebesar 1%", paparnya. 

Selama masa pandemi, tandas Agus, pengelolaan dana investasi mendapatkan tantangan yang 
cukup berat, mengingat dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh seluruh bidang usaha di dalam 
negeri. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun 2020 dibuka melemah, 
bahkan sempat terseok ke level 3900-an pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global. 
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Narasumber 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Kondisi pandemi termasuk pasar 
investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada hasil investasi yang diraih oleh 
industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah mengalihkan mayoritas portofolio pada 
instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total portofolio, sehingga tidak berpengaruh 
langsung dengan fluktuasi IHSG 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya 
berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang mudah diperjualbelikan, 
berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan deviden secara periodik. 
Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam 
melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-saham gorengan 

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Walaupun banyak terjadi PHK 
(Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari 
pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta 
untuk tahun 2020 

positive - Mulyana (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Meulaboh) Semoga dengan perolehan kinerja 
BPJAMSOSTEK tahun 2020 ini akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap 
BPJAMSOSTEK sehingga program-program kami di kemudian hari terus mendapat dukungan 
positif 

 

Ringkasan 

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi COVID-19, namun meski 
demikian BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja 
institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain kinerja pada bidang Investasi, kepesertaan, 
dan pelayanan. 
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Sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil 
dibukukan sebesar Rp73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang 
relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program JP sebesar 99%. Iuran 
tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan 
mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020. BPJAMSOSTEK juga mencatatkan hasil 
investasi sebesar Rp32,30 triliun, dengan Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar 
7,38%. Dana dan hasil Investasi tersebut mengalami pertumbuhan masing masing sebesar 
12,59% dan 10,85% dibandingkan tahun akhir 2019. 

 

WALAU PANDEMI, PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN TETAP PEROLEH IMBAL 
HASIL DI ATAS DEPOSITO 

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi COVID-19, namun meski 
demikian BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja 
institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain kinerja pada bidang Investasi, kepesertaan, 
dan pelayanan. 

Sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil 
dibukukan sebesar Rp73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang 
relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program JP sebesar 99%. Iuran 
tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan 
mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020. BPJAMSOSTEK juga mencatatkan hasil 
investasi sebesar Rp32,30 triliun, dengan Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar 
7,38%. Dana dan hasil Investasi tersebut mengalami pertumbuhan masing masing sebesar 
12,59% dan 10,85% dibandingkan tahun akhir 2019. 

Agus Susanto selaku Direktur Utama BPJAMSOSTEK mengutarakan investasi BPJAMSOSTEK 
dilaksanakan berdasarkan PP No. 99 tahun 2013 dan PP No. 55 tahun 2015, yang mengatur jenis 
instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya. Ada 
juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016 yang juga mengharuskan penempatan pada Surat 
Berharga Negara sebesar minimal 50%. 

"Untuk alokasi dana investasi, BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 
17% saham, 10% deposito, 8% reksadana, dan investasi langsung sebesar 1%", tuturnya. 

Selama masa pandemi, pengelolaan dana investasi mendapatkan tantangan yang cukup berat, 
mengingat dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh seluruh bidang usaha di dalam negeri. 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun 2020 dibuka melemah, bahkan 
sempat terseok ke level 3900-an pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global. 

"Kondisi pandemi termasuk pasar investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada 
hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah 
mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total 
portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG", ujar Agus Agus 
mencontohkan pada investasi saham, mayoritas penempatan atau 98% penempatan dana 
dilakukan pada saham kategori Blue Chip atau LQ45. Meski demikian, penempatan pada saham 
non LQ45 juga tetap dilakukan dengan menerapkan protokol investasi yang ketat. Jumlah saham 
non LQ45 tersebut hanya sekitar 2% besarannya dari total portofolio saham BPJAMSOSTEK. 

"Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham 
yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan 
deviden secara periodik. Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi 
pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-
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saham gorengan", tegas Agus. Dirinya menambahkan, untuk lebih memaksimalkan hasil kelolaan 
investasi, BPJAMSOSTEK juga mengurangi broker fee atau biaya transaksi penempatan dana 
dengan manajer investasi. 

Agus juga menjelaskan dengan kinerja pengelolaan dana di atas, sebagai Badan Hukum Publik 
yang bersifat nirlaba, seluruh hasil pengelolaan dana dikembalikan kepada peserta, sehingga 
BPJAMSOSTEK dapat memberikan hasil pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada 
pesertanya mencapai 5,63% p.a yang tentunya selalu di atas rata-rata bunga deposito bank 
pemerintah yang pada tahun 2020 ini sebesar 3,87%. 

Jika ditilik dari tahun 2016 hingga 2020 saja, dana kelolaan BPJAMSOSTEK dapat tumbuh 
mencapai 2 kali lipat dengan CAGR sebesar 18,74%, hingga mencapai Rp486,38 triliun. Padahal 
sejak tahun 1977 hingga 2015, dana kelolaan BPJAMSOSTEK berada pada angka Rp206,58 
triliun. Hal ini jelas membuktikan kinerja BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan kepesertaan dan 
mengelola dana investasi sangat baik dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang 
diperoleh. 

Peningkatan dana kelolaan investasinya ini juga tentunya tidak lepas dari protokol penempatan 
dana yang dimiliki BPJAMSOSTEK yang sangat ketat. Jika dilihat dari aturan yang dimiliki, sangat 
kecil kemungkinan penempatan dana investasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak 
tertentu. Contohnya pada aturan penempatan dana, kapitalisasi pasar dari emiten yang dituju 
minimal Rp3 triliun. Contoh lainnya seperti rerata nilai transaksi saham yang akan dibeli minimal 
Rp20 miliar. Protokol ketat dalam mengatur penempatan dana investasi ini yang menjadi rahasia 
BPJAMSOSTEK agar tetap mendapatkan hasil investasi yang selalu meningkat, untuk 
kepentingan seluruh peserta BPJAMSOSTEK. 

Menilik kinerja kepesertaan BPJAMSOSTEK, total 50,72 juta pekerja telah terdaftar sebagai 
peserta BPJAMSOSTEK hingga akhir Desember 2020. Hasil ini merupakan pencapaian yang 
positif untuk mengakhiri tahun 2020, meski dengan kondisi pandemi COVID-19 yang juga tidak 
kalah menantang bagi peningkatan kepesertaan. Sementara dari sisi perusahaan peserta atau 
pemberi kerja, pada periode yang sama capaian yang diraih oleh BPJAMSOSTEK sebesar 683,7 
ribu perusahaan. 

Melalui inisiatif PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BPJAMSOSTEK juga mendorong 
kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). 
Terhitung sejak 2017 sampai dengan akhir Desember 2020, PERISAI ini telah berkontribusi 
positif terhadap kepesertaan sebesar 1,6 juta peserta dengan total iuran Rp364,2 miliar yang 
dilakukan oleh 4.694 PERISAI aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk 
perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), terhitung Desember 2020, sebanyak 376,6 
ribu PMI telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK dengan nilai iuran mencapai Rp31,9 
miliar. 

"Walaupun banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan 
usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi 
peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020", jelas Agus. Meski demikian, dirinya mengaku 
lonjakan klaim JHT imbas dari PHK tidak bisa dihindari, yaitu sebesar 15,22% atau sebanyak 2,2 
juta pengajuan klaim JHT pada tahun 2019 dengan nominal yang juga melonjak 24,25% atau 
sebesar Rp26,64 Triliun. 

Sepanjang tahun 2020, pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BPJAMSOSTEK 
mengalami peningkatan sebesar 20,01% atau mencapai Rp36,5 triliun. Dengan perincian klaim 
untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus, Jaminan Kematian 
(JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,35 triliun, Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,55 triliun, dan Jaminan 
Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp489,47 miliar. 
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"Tentunya kami akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang 
mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. 
Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera 
pandemi. BPJAMSOSTEK siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja 
Indonesia dapat segera terwujud", pungkasnya. 

Mulyana selaku Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Meulaboh juga menambahkan, pencapaian positif 
di tahun 2020 ini merupakan hasil yang membanggakan bagi seluruh insan BPJAMSOSTEK 
apalagi pencapaian ini terwujud di masa pandemi COVID-19. 

"Semoga dengan perolehan kinerja BPJAMSOSTEK tahun 2020 ini akan semakin menambah 
kepercayaan masyarakat terhadap BPJAMSOSTEK sehingga program-program kami di kemudian 
hari terus mendapat dukungan positif", ungkap Mulyana. 
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neutral - Fitroh Hanrahmawan (Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar) Pada hari ini, kami 
melepas pemberangkatan bantuan berupa beras, mie, air minum, biskuit, popok bayi, susu bayi, 
dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan masyarakat 

positive - Fitroh Hanrahmawan (Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar) Bantuan ini akan 
langsung diberikan ke korban bencana alam yang berada di kawasan Mamuju dan Majene, 
Sulawesi Barat 

positive - Agus Suprijanto (Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations 
Pertamina) Penambahan 10 Mobil Tanki LPG akan membantu meningkatkan stok LPG 3 kg 
sebesar 100 perse dari rata-rata normal harian yaitu 65 Metrik Ton 

positive - Agus Suprijanto (Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations 
Pertamina) Sarfas dan Agen tetap memberikan pelayanan seperti biasa, termasuk 207 pangkalan 
LPG 3 kg di Mamuju dan 162 pangkalan LPG 3 kg di Majene. Stok pun terpantau aman 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar mengirim 
sejumlah bantuan logistik, untuk para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa Mamuju 
dan Majene, Sulawesi Barat. 

"Pada hari ini, kami melepas pemberangkatan bantuan berupa beras, mie, air minum, biskuit, 
popok bayi, susu bayi, dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan masyarakat," kata Kepala BLK 
Makassar, Fitroh Hanrahmawan, saat melepas pengiriman bantuan logistik tersebut pada Selasa 
(19/1/2021) di BLK Makassar, Sulawesi Selatan. 
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KEMNAKER SALURKAN BANTUAN KEDUA UNTUK KORBAN GEMPA MAMUJU-MAJENE 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar mengirim 
sejumlah bantuan logistik, untuk para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa Mamuju 
dan Majene, Sulawesi Barat. 

"Pada hari ini, kami melepas pemberangkatan bantuan berupa beras, mie, air minum, biskuit, 
popok bayi, susu bayi, dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan masyarakat," kata Kepala BLK 
Makassar, Fitroh Hanrahmawan, saat melepas pengiriman bantuan logistik tersebut pada Selasa 
(19/1/2021) di BLK Makassar, Sulawesi Selatan. 

Fitroh menjelaskan, bantuan yang dikirim hari ini merupakan bantuan yang kedua, setelah 
sebelumnya sudah terkirim bantuan pada gelombang pertama. Bantuan logistik yang kedua ini 
dikirim menggunakan 4 mobile training unit (MTU) dan 1 mobil jenis double cabin. 

"Bantuan ini akan langsung diberikan ke korban bencana alam yang berada di kawasan Mamuju 
dan Majene, Sulawesi Barat," katanya. 

Pada saat yang bersamaan, pihaknya juga akan mendirikan posko dapur umum di Mamuju. 
Posko tersebut digunakan untuk membuat makanan siap untuk para pengungsi di Mamuju. 
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menginstruksikan 
agar penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa bumi di daerah Mamuju dan Majene, 
Sulawesi Barat, bisa sampai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang 
berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau. 

Agar bantuan tepat sasaran, Kementerian Ketenagakerjaan pun mengerahkan Mobil Training 
Unit (MTU) dari Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar dan mobil Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawas 
Ketenagakerjaan dari Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta kendaraan-kendaraan 
dinas untuk mempercepat penyaluran sumbangan bantuan yang telah terkumpul. 

Untuk penggalangan bantuan, Menaker telah mengajak sejumlah pihak untuk bersama-sama 
membantu masyarakat yang menjadi korban gempa. Bantuan yang digalang berupa dana tunai, 
pakaian layak pakai, obat-obatan, dan makanan.  

PT Pertamina menambah pasokan LPG 3 kg hingga sebesar 130 Metrik Ton atau sekitar 43.300 
tabung untuk kebutuhan masyarakat di sekitar daerah terdampak gempa di Mamuju dan Majene, 
Sulawesi Barat. Antisipasi penambahan dilakukan sejak Jumat, 15 Januari 2021 hingga hari ini. 

Senior Vice President Corporate Comunication and Investor Relation Pertamina, Agus Suprijanto 
menyampaikan seiring antisipasi penambahan pasokan, Pertamina juga menyiapkan 
penambahan 10 Mobil Tanki LPG. 

"Penambahan 10 Mobil Tanki LPG akan membantu meningkatkan stok LPG 3 kg sebesar 100 
perse dari rata-rata normal harian yaitu 65 Metrik Ton," ujar Agus dalam keterangannya, Minggu 
(17/1/2021). Agus juga menambahkan, fasilitas dan infrastruktur LPG di lokasi bencana gempa 
yakni 1 SPPBE, 6 agen LPG 3 kg di Mamuju dalam kondisi aman dan tetap beroperasi. Begitu 
pula pelayanan 3 agen LPG 3 kg di Majene tetap berjalan normal. 

"Sarfas dan Agen tetap memberikan pelayanan seperti biasa, termasuk 207 pangkalan LPG 3 kg 
di Mamuju dan 162 pangkalan LPG 3 kg di Majene. Stok pun terpantau aman," tegas Agus. 
Pertamina tetap akan terus mengamankan distribusi LPG di wilayah terdampak bencana dengan 
memperkuat pasokan dari Depot LPG Donggala, maupun dari Integrated Terminal Makassar. 

Selain itu, Agus juga menyatakan bahwa Pertamina akan terus memantau situasi terkini serta 
berkoordinasi dengan pihak BPBD dan aparat terkait untuk memastikan penyaluran LPG berjalan 
dengan lancar tanpa kendala dan terus bersiaga terhadap kemungkinan gempa susulan. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penerapan sistem jaminan kehilangan 
pekerjaan di negeri-negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam mendesain 
sistem jaminan Kehilangan pekerjaan di Indonesia 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan substansi yang terdapat dalam Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ida mengatakan 
beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( Unemployment 
Protection ) antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. 

 

POIN PENTING PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN YANG DIGULIRKAN 
PEMERINTAH 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan substansi yang terdapat dalam 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Ida mengatakan beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( 
Unemployment Protection ) antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. 

"Penerapan sistem jaminan kehilangan pekerjaan di negeri-negara tersebut dapat dijadikan 
sebagai benchmarking dalam mendesain sistem jaminan Kehilangan pekerjaan di Indonesia," 
kata Ida, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (19/1/2021). 

Lebih lanjut, dia menjelaskan subtansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu pertama, kepesertaan 
program JKP berasal dari peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu 
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan 
Pensiun (JP). 
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Kedua, penyelenggara program JKP terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker. Untuk 
BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit, sementara Kemenaker berkaitan dengan 
pelatihan dan pencarian kerja. 

Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan minimal masa kepesertaan prpgram JKP ialah 24 bulan, 
masa iuran 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama enam bulan. 

Kelima, manfaat. Manfaat program JKP diberikan selama paling lama enam bulan dengan 
persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional. 

Keenam, dari sisi iuran terdapat batas atas upah, yakni sesuai plafon (ceiling) Jaminan Pensiun 
atau menggunakan rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya dari rekomposisi iuran JKK, 
modal awal, dan iuran pemerintah. 

break down -nya dalam aturan pemerintah," ucapnya. 

Terkait penyusunan RPP JKP, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga 
terkait penyusunan RPP tentang JKP, terutama dengan kementerian keuangan dan sekarang 
sedang dalam proses finalisasi. 

"Dalam waktu dekat akan membahas draf RPP JKP bersama tripartit. Ini baru draf karena kami 
dalam proses penyusunan RPP-nya," ujarnya. 

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia. 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat) Tim jaksa 
penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan 
Jakarta Selatan dan menyita data serta dokumen 

neutral - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung) BPJS 
masih pemeriksaan saksi-saksi 

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung) Yang 
jelas kami ingin tahu, itu investasi ke mana saja, besarannya berapa dan nilai saat ini berapa. 
Karena ada pengajuan BPK kalau investasi menyimpang 

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung) 
Belum bisa dipastikan modusnya, tapi menyangkut investasi seperti Jiwasraya, tapi modusnya 
masih belum berani kami buka 

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung) Nilai 
belum pasti 

 

Ringkasan 

Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi kasus penyimpangan 
pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan ke tingkat penyidikan. 
Kejagung telah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan dan menyita sejumlah dokumen. 
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USUT KASUS DUGAAN KORUPSI, KEJAGUNG GELEDAH KANTOR BPJS 
KETENAGAKERJAAN 

Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi kasus penyimpangan 
pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan ke tingkat penyidikan. 
Kejagung telah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan dan menyita sejumlah dokumen. 

"Tim jaksa penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di 
kawasan Jakarta Selatan dan menyita data serta dokumen," kata Kapuspenkum Kejagung 
Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021). 

Penggeledahan tersebut dilakukan pada Senin (18/1/2021) kemarin. Sementara itu, hari ini 
penyidik memeriksa 10 saksi pejabat dan karyawan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. 

"Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021, Tim Jaksa Penyidik 
pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mulai melakukan pemeriksaan terhadap pihak-
pihak terkait sebagai saksi dalam dugaan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan," kata Leonard. 

Lebih lanjut penyidik juga mengagendakan pemeriksaan 10 orang saksi lainnya dari pejabat dan 
karyawan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan pada esok Rabu (20/1). 

Sebelumnya diberitakan Kejagung memeriksa sejumlah saksi dari BPJS Ketenagakerjaan. 
Pemeriksaan ini dilakukan karena ada pengajuan dai BPK terkait dugaan investasi menyimpang. 

"BPJS masih pemeriksaan saksi-saksi," terang Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus 
Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah kepada wartawan di Gedung Bundar Pidana Khusus 
Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/12). 

"Yang jelas kami ingin tahu, itu investasi ke mana saja, besarannya berapa dan nilai saat ini 
berapa. Karena ada pengajuan BPK kalau investasi menyimpang," imbuh dia. 

Febrie mengaku belum dapat mempublikasikan modus dari dugaan investasi menyimpang di 
BPJS Ketenagakerjaan. Namun dia mengatakan dugaan penyimpangan investasi seperti kasus 
Jiwasraya. 

"Belum bisa dipastikan modusnya, tapi menyangkut investasi seperti Jiwasraya, tapi modusnya 
masih belum berani kami buka," tutur dia. 

Ditanya soal nilai kerugian dalam dugaan investasi menyimpang, Febrie menyampaikan 
nominalnya belum pasti. "Nilai belum pasti," sambung dia. 
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Judul Pandemi Bikin Marak PHK, Klaim BP Jamsostek Naik Jadi Rp 36,5 T 

Nama Media detik.com 
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Narasumber 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Walaupun banyak terjadi PHK 
(Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari 
pandemi COVID-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta 
untuk tahun 2020 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Untuk alokasi dana investasi, 
BP Jamsostem menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 17% saham, 10% deposito, 8% 
reksadana, dan investasi langsung sebesar 1% 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kondisi pandemi termasuk pasar 
investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada hasil investasi yang diraih oleh 
industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah mengalihkan mayoritas portofolio pada 
instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total portofolio, sehingga tidak berpengaruh 
langsung dengan fluktuasi IHSG 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Untuk saham, BP Jamsostek 
hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang mudah diperjualbelikan, 
berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan deviden secara periodik. 
Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam 
melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-saham gorengan 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Hal ini jelas membuktikan 
kinerja BP Jamsostek dalam meningkatkan kepesertaan dan mengelola dana investasi sangat 
baik dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang diperoleh 

 

Ringkasan 

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor 
ketenagakerjaan. Hal itu kemudian meningkatkan klaim atas berbagai asuransi pekerja salah 
satunya BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). 
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Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkap, lonjakan klaim imbas dari 
PHK tidak bisa dihindari. Pihaknya melaporkan, sepanjang tahun 2020 terjadi peningkatan klaim 
hingga 20,01% atau mencapai Rp 36,5 triliun. 

 

PANDEMI BIKIN MARAK PHK, KLAIM BP JAMSOSTEK NAIK JADI RP 36,5 T 

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor 
ketenagakerjaan. Hal itu kemudian meningkatkan klaim atas berbagai asuransi pekerja salah 
satunya BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkap, lonjakan klaim imbas dari 
PHK tidak bisa dihindari. Pihaknya melaporkan, sepanjang tahun 2020 terjadi peningkatan klaim 
hingga 20,01% atau mencapai Rp 36,5 triliun. 

Lonjakan klaim paling tinggi terjadi pada Jaminan Hari Tua (JHT) imbas PHK mencapai 15,22% 
atau sebanyak 2,2 juta pengajuan klaim dengan nominal yang juga melonjak 24,25% atau 
sebesar Rp 26,64 triliun. 

Sehingga, total klaim JHT sepanjang 2020 mencapai Rp 33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus, lalu 
Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp 1,35 triliun, 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp 1,55 
triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp 489,47 
miliar. 

Meski begitu, menurut Agus Susanto, di saat bersamaan terjadi peningkatan pada kinerja 
kepesertaan BP Jamsostek. Hingga akhir Desember 2020, kepesertaan BP Jamsostek meningkat 
menjadi total 50,72 juta pekerja. 

Sementara dari sisi perusahaan peserta atau pemberi kerja mencapai 683,7 ribu perusahaan. 

Melalui inisiatif Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI), BPJAMSOSTEK juga mendorong 
kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). 

Terhitung sejak 2017 sampai dengan akhir Desember 2020, PERISAI ini telah berkontribusi 
positif terhadap kepesertaan sebesar 1,6 juta peserta dengan total iuran Rp 364,2 miliar yang 
dilakukan oleh 4.694 PERISAI aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Sementara untuk perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), terhitung Desember 
2020, sebanyak 376,6 ribu PMI telah terlindungi oleh program BP Jamsostek dengan nilai iuran 
mencapai Rp 31,9 miliar. 

"Walaupun banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan 
usaha sebagai dampak dari pandemi COVID-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi 
peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020," ujar Agus dalam keterangan resminya, Selasa 
(19/1/2021). 

Bersambung ke halaman selanjutnya. 

Selain itu, BP Jamsostek juga melaporkan kinerja positif lainnya yang diraih sepanjang 2020. 
Antara lain kinerja pada bidang investasi dan pelayanan. 

Sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BP Jamsostek tercacat berhasil dibukukan 
sebesar Rp 73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang relaksasi 
iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program JP sebesar 99%. 
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Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan 
mencapai Rp 486,38 triliun pada akhir Desember 2020. 

BP Jamsostek juga mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 32,30 triliun, dengan Yield on 
Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,38%. Dana dan hasil Investasi tersebut mengalami 
pertumbuhan masing masing sebesar 12,59% dan 10,85% dibandingkan akhir 2019. 

Agus mengutarakan investasi BP Jamsostek dilaksanakan berdasarkan PP No. 99 tahun 2013 
dan PP No. 55 tahun 2015, yang mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang 
diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016 
yang juga mengharuskan penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50%. 

"Untuk alokasi dana investasi, BP Jamsostem menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 
17% saham, 10% deposito, 8% reksadana, dan investasi langsung sebesar 1%," tuturnya. 

Selama masa pandemi, pengelolaan dana investasi mendapatkan tantangan yang cukup berat, 
mengingat dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh seluruh bidang usaha di dalam negeri. 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun 2020 dibuka melemah, bahkan 
sempat terseok ke level 3000-an pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global. 

"Kondisi pandemi termasuk pasar investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada 
hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah 
mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total 
portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG," terangnya. 

Agus mencontohkan pada investasi saham, mayoritas penempatan atau 98% penempatan dana 
dilakukan pada saham kategori Blue Chip atau LQ45. Meski demikian, penempatan pada saham 
non LQ45 juga tetap dilakukan dengan menerapkan protokol investasi yang ketat. Jumlah saham 
non LQ45 tersebut hanya sekitar 2% besarannya dari total portofolio saham BP Jamsostek. 

"Untuk saham, BP Jamsostek hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang 
mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan 
deviden secara periodik. Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi 
pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-
saham gorengan", tegasnya. 

Dirinya menambahkan, untuk lebih memaksimalkan hasil kelolaan investasi, BP Jamsostek juga 
mengurangi broker fee atau biaya transaksi penempatan dana dengan manajer investasi. 

Agus juga menjelaskan dengan kinerja pengelolaan dana di atas, sebagai Badan Hukum Publik 
yang bersifat nirlaba, seluruh hasil pengelolaan dana dikembalikan kepada peserta, sehingga BP 
Jamsostek dapat memberikan hasil pengembangan JHT kepada pesertanya mencapai 5,63% p.a 
yang tentunya selalu di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah yang pada tahun 2020 
ini sebesar 3,87%. 

Jika ditilik dari tahun 2016 hingga 2020 saja, dana kelolaan BP Jamsostem dapat tumbuh 
mencapai 2 kali lipat dengan CAGR sebesar 18,74%, hingga mencapai Rp 486,38 triliun. Padahal 
sejak tahun 1977 hingga 2015, dana kelolaan BPJAMSOSTEK berada pada angka Rp 206,58 
triliun. 

"Hal ini jelas membuktikan kinerja BP Jamsostek dalam meningkatkan kepesertaan dan 
mengelola dana investasi sangat baik dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang 
diperoleh," katanya. 

Peningkatan dana kelolaan investasinya ini juga tentunya tidak lepas dari protokol penempatan 
dana yang dimiliki BP Jamsostek yang sangat ketat. Jika dilihat dari aturan yang dimiliki, sangat 
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kecil kemungkinan penempatan dana investasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak 
tertentu. Contohnya pada aturan penempatan dana, kapitalisasi pasar dari emiten yang dituju 
minimal Rp 3 triliun. Contoh lainnya seperti rerata nilai transaksi saham yang akan dibeli minimal 
Rp20 miliar. 

Protokol ketat dalam mengatur penempatan dana investasi ini yang menjadi rahasia BP 
Jamsostek agar tetap mendapatkan hasil investasi yang selalu meningkat, untuk kepentingan 
seluruh peserta BP Jamsostek. 

"Tentunya kami akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang 
mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. 
Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera 
pandemi. BP Jamsostek siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja 
Indonesia dapat segera terwujud," imbuhnya. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami 
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya 
hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kondisi perekonomian kita belum normal 
kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan 
kembali pada tahun 2021 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini 
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan 
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami bisa menjelaskan penyebab rekening 
belum tersalurkan yang pertama ada duplikasi, ada rekening ganda 

 

Ringkasan 

Kelanjutan penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT ) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp2,4 juta 
pada tahun 2021 masih belum ada titik terangnya. Diketahui, program BLT BPJS 
Ketenagakerjaan telah disalurkan dua termin. Pada termin pertama ada sebanyak 12.293.134 
pekerja yang menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pada termin kedua ada sebanyak 
12.244.169 pekerja penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan. 

 

INFO PENYALURAN BLT KETENAGAKERJAAN 2021, IDA FAUZIYAH: BELUM TERIMA 
PERINTAH 

Kelanjutan penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT ) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp2,4 juta 
pada tahun 2021 masih belum ada titik terangnya. Diketahui, program BLT BPJS 
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Ketenagakerjaan telah disalurkan dua termin. Pada termin pertama ada sebanyak 12.293.134 
pekerja yang menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan. 

Sementara pada termin kedua ada sebanyak 12.244.169 pekerja penerima BLT BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Lantas kapan penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021? Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah belum bisa memberikan kepastian penyalurannya kembali. 

"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan 
kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan 
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian," katanya, sebagaimana diberitakan 
PRFMNews.id dalam artikel, " 'KABAR TERBARU ! BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp2,4 Juta Tahun 
2021, Ini Penjelasan Menaker ". 

"Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU 
ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," kata Ida seperti 
dilansir laman Kemenaker, Senin 18 Januari 2021. 

Namun demikian Ida memastikan, penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan yang datanya sudah 
valid dan tidak ada masalah, penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. 

"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah 
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk 
menyalurkan kembali," lanjut Ida. 

Perlu diketahui, penyaluran BLT BPJS Ketenagekerjaan 2020 tidak mencapai target. Sebab ada 
beberapa kendala antara lain rekening yang tidak valid dengan ketidaksamaan antara daftar 
penerima dengan nama rekening, rekening tutup, tidak terdaftar di kliring, rekening pasif, tidak 
sesuai dengan NIK serta telah dibekukan. 

"Kami bisa menjelaskan penyebab rekening belum tersalurkan yang pertama ada duplikasi, ada 
rekening ganda," jelas Menaker Ida menutup.***(Asep Yusuf AnshoriMNews.id). 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami bisa menjelaskan penyebab rekening 
belum tersalurkan yang pertama ada duplikasi, ada rekening ganda 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan realisasi penyaluran bantuan 
subsidi upah (BSU) hingga akhir 2020 mencapai 98,91 persen dari target yang ditetapkan. 

Kendala utama tidak tercapainya target penyaluran kepada 12.403.896 pekerja yang menerima 
upah/gaji di bawah Rps juta/bulan adalah karena permasalahan dalam rekening penerima. 

 

REKENING GANDA BIKIN TARGET PENYALURAN BSU TAK TERCAPAI 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan realisasi penyaluran bantuan 
subsidi upah (BSU) hingga akhir 2020 mencapai 98,91 persen dari target yang ditetapkan. 

Kendala utama tidak tercapainya target penyaluran kepada 12.403.896 pekerja yang menerima 
upah/gaji di bawah Rps juta/bulan adalah karena permasalahan dalam rekening penerima. 

"Kami bisa menjelaskan penyebab rekening belum tersalurkan yang pertama ada duplikasi, ada 
rekening ganda," kata Menaker Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin 
(18/1/2021). 

Selain itu, tegas Ida, terdapat juga beberapa permasalahan lain seperti rekening yang tidak valid 
dengan ketidaksamaan antara daftar penerima dengan nama rekening, rekening tutup, tidak 
terdaftar di kliring, rekening pasif, tidak sesuai dengan NIK serta telah dibekukan. 

Penyaluran juga tidak bisa mencapai 100 persen karena pada 31 Desember 2020 seluruh dana, 
termasuk anggaran untuk subsidi upah, harus dikembalikan ke kas negara. 
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Rincian yang dilaporkan Menaker Ida kepada Komisi IX DPR RI adalah gelombang I untuk Agus-
tus-Oktober 2020 disalurkan kepada 12.293.134 orang atau 99,11 persen dari target dengan 
110.762 tidak tersalurkan. 

Gelombang II untuk November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 orang atau 98,71 
persen dari target dengan 159.727 tidak tersalurkan. Dari Rp29,7 triliun yang dianggarkan, 
sampai dengan akhir 2020 total anggaran yang telah digunakan adalah sebesar Rp29,4 triliun. 

Menurut Ida, rata-rata penerima BSU memiliki gaji sekitar Rp3,i juta, atau sesuai dengan syarat 
menjadi penerima subsidi yaitu di bawah Rps juta. Total 413.649 perusahaan yang karyawannya 
mendapatkan bantuan yang didasarkan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 
itu. 

Daerah yang menerima bantuan terbanyak adalah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan total 
disalurkan kepada 8.714.855 orang dari 272.657 perusahaan. Daerah DKI Jakarta menjadi 
provinsi dengan penerima terbanyak sebesar 2.508.979 orang. 

Arbi 
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Judul Menaker soal BLT Subsidi Gaji 2021: Ya Kalau Kondisi Ekonomi Belum 
Normal 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2347005/menaker-
soal-blt-subsidi-gaji-2021-ya-kalau-kondisi-ekonomi-belum-
normal?page=1 

Jurnalis Fadel Prayoga 

Tanggal 2021-01-19 13:58:00 

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) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami 
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kondisi perekonomian kita belum normal 
kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan 
kembali pada tahun 2021 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah buka-bukaan soal nasib kelanjutan penyaluran BLT 
subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahun 2021. Ida mengaku belum bisa 
memberikan kepastian penyaluran BLT subsidi gaji untuk tahun ini. 

 

MENAKER SOAL BLT SUBSIDI GAJI 2021: YA KALAU KONDISI EKONOMI BELUM 
NORMAL 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah buka-bukaan soal nasib kelanjutan penyaluran 
BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahun 2021. Ida mengaku belum bisa 
memberikan kepastian penyaluran BLT subsidi gaji untuk tahun ini. "Untuk tahun anggaran APBN 
2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU," kata 
Ida dalam Instagram @kemnaker yang dikutip Okezone, Selasa (19/1/2021). 

Ida menambahkan, saat ini pihaknya sudah mempunyai hasil evaluasi yang akan diberikan dan 
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian perihal BLT subsidi gaji 2021. "Jika kondisi 
perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa 
pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," katanya. 
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Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan 
Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 2020. Tercatat, ada sebanyak 
24.537.303 pekerja yang telah mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut. 
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Judul Hore! Pemerintah buka peluang lanjutkan BLT pekerja di tahun ini 

Nama Media kabarbisnis.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://kabarbisnis.com/read/28104290/hore-pemerintah-buka-
peluang-lanjutkan-blt-pekerja-di-tahun-ini 

Jurnalis kbc 

Tanggal 2021-01-19 12:45:00 

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) Saya kira diskusi kami tentang evaluasi 
program BSU ini kami bisa pertimbangkan untuk dilakukan kembali pada 2021 

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

 

Ringkasan 

Pemerintah membuka peluang melanjutkan kembali pemberian bantuan langsung tunai (BLT) 
atau bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada 2021. Itu akan 
dilakukan jika kondisi ekonomi belum normal sepenuhnya. 

 

HORE! PEMERINTAH BUKA PELUANG LANJUTKAN BLT PEKERJA DI TAHUN INI 

JAKARTA, : Pemerintah membuka peluang melanjutkan kembali pemberian bantuan langsung 
tunai (BLT) atau bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada 2021. 
Itu akan dilakukan jika kondisi ekonomi belum normal sepenuhnya. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya masih terus mengevaluasi 
program BSU dan ekonomi terkini. Ia akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto. 

"Saya kira diskusi kami tentang evaluasi program BSU ini kami bisa pertimbangkan untuk 
dilakukan kembali pada 2021," ungkap Ida dalam rapat bersama Komisi IX, Senin (18/1/2021). 

Namun, Ida mengaku sejauh ini belum menerima perintah untuk melanjutkan pemberian BSU 
pada 2021. Program itu berakhir pada Desember 2020. 

"Untuk APBN 2021, kami belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU," 
jelas Ida. 
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Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan BSU sebesar Rp29,41 triliun per 
31 Desember 2020. Angka itu setara dengan 98,81 persen dari target yang sebesar Rp29,76 
triliun. 

Penyaluran BLT pekerja dilakukan dalam dua termin. Dana yang disalurkan pada termin pertama 
tercatat sebesar Rp14,75 triliun dan diberikan kepada 12,29 juta orang. Lalu, dana yang 
digelontorkan pada termin kedua sebesar Rp14,69 triliun dan diberikan kepada 12,24 juta orang. 

Program BSU merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi 
Covid-19 pada 2020. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 
triliun. 

Dana itu disebar ke sejumlah klaster, yakni klaster kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, 
perlindungan sosial Rp203,9 triliun, sektoral k/l dan pemda Rp106,11 triliun, UMKM Rp123,46 
triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun. 

kbc 10. 
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Judul Subsidi Upah Belum Seluruhnya Tersalurkan 

Nama Media jawapos.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/19/01/2021/subsidi-upah-belum-
seluruhnya-tersalurkan/ 

Jurnalis mia/wan/c14/fal 

Tanggal 2021-01-19 12:41:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mudah-mudahan dalam Januari ini yang 
memang sudah menerima pada program gelombang I dan datanya betul-betul sudah klir. Kami 
akan mintakan untuk perbendaharaan negara kembali menyalurkan bantuan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Secara total, realisasi mencapai 98,91 persen 
dengan anggaran yang tersalurkan Rp 29,4 triliun 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, saat di-tracking penghasilannya Rp 5 
juta, di BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek, Red) upahnya tidak segitu 

neutral - Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) Diusulkan kembali pencairan BSU enam bulan 
lagi 

 

Ringkasan 

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2020 resmi ditutup pada 31 Desember. Meski begitu, 
ada kebijakan khusus bagi penerima BSU gelombang I yang belum menerima transfer dana 
tersebut. Hak mereka diberikan pada Januari ini. 

 

SUBSIDI UPAH BELUM SELURUHNYA TERSALURKAN 

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2020 resmi ditutup pada 31 Desember. Meski begitu, 
ada kebijakan khusus bagi penerima BSU gelombang I yang belum menerima transfer dana 
tersebut. Hak mereka diberikan pada Januari ini. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan kebijakan tersebut dalam rapat 
kerja bersama Komisi IX DPR kemarin (18/1). "Mudah-mudahan dalam Januari ini yang memang 
sudah menerima pada program gelombang I dan datanya betul-betul sudah klir. Kami akan 
mintakan untuk perbendaharaan negara kembali menyalurkan bantuan," jelasnya. 
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Dalam raker tersebut, Ida memaparkan evaluasi penyaluran bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk 
jangka waktu empat bulan. 

Penyaluran BSU kepada 12.403.896 sasaran penerima dilakukan dalam dua gelombang. Di setiap 
gelombang, penerima menerima Rp 1,2 juta. 

Realisasi penyaluran gelombang I pada periode Agustus-Oktober 2020 mencapai 99,11 persen. 
Di antara 12.403.896 target penerima, dana berhasil tersalurkan kepada 12.293.134 penerima. 
Artinya, ada 110.762 pekerja yang tidak menerima BSU di gelombang I. 

Kondisi yang sama terjadi saat penyaluran gelombang II pada November 2020. BSU tidak 
tersalur sempurna. Bahkan, realisasi lebih rendah jika dibandingkan dengan gelombang I, yakni 
98,71 persen. Di antara 12.403.896 target penerima, hanya 12.244.169 peserta yang dananya 
berhasil dicairkan bank penyalur. "Secara total, realisasi mencapai 98,91 persen dengan 
anggaran yang tersalurkan Rp 29,4 triliun," ujarnya. 

Ida mengungkapkan, ada sejumlah persoalan yang mengakibatkan BSU tidak terserap 
seluruhnya. Di antaranya, duplikasi atau rekening ganda, nama yang terdaftar tidak valid, dan 
kasus rekening yang ternyata sudah ditutup, baik oleh pemilik rekening maupun pihak bank. 

Ada pula rekening yang tidak terdaftar di kliring, rekening pasif karena tidak ada transaksi dalam 
jangka waktu tertentu, rekening dibekukan, NIK di bank tidak sesuai dengan NIK di data subsidi, 
hingga cutoff akhir tahun yang mengharuskan seluruh dana kembali ke kas negara. 

Mengapa realisasi gelombang I dan II tidak sama? Ida menjelaskan, setelah penyaluran 
gelombang I, pihaknya mendapat pendampingan dari KPK dan BPK untuk pencairan tahap 
selanjutnya. Dari sana, ada masukan bahwa sebaiknya data penerima lebih dulu dipadankan 
dengan milik Ditjen Pajak. Tujuannya, mengetahui penerima benar-benar memiliki upah di 
bawah Rp 5 juta seperti yang dipersyaratkan atau tidak. 

Saat pemadanan data dimulai, menurut Ida, ada perbedaan data yang dilaporkan. Yang 
digunakan Ditjen Pajak merupakan jumlah penghasilan, sedangkan data BPJamsostek yang 
menjadi acuan data BSU adalah upah yang diterima pekerja. "Jadi, saat di-tracking 
penghasilannya Rp 5 juta, di BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek, Red) upahnya tidak segitu," 
paparnya. 

Kondisi itu lantas didiskusikan dengan KPK. Sebab, ada sekitar 1,1 juta pekerja yang terdeteksi 
memiliki pendapatan di atas Rp 5 juta. Di sisi lain, pihaknya punya keterbatasan waktu sampai 
31 Desember 2020. Akhirnya, diputuskan bahwa BSU tetap disalurkan mengingat perbedaan 
data yang digunakan tersebut. 

Di bagian lain, ada kabar baik bagi para guru non-PNS di bawah naungan Kementerian Agama 
(Kemenag). Sebab, ada rencana perpanjangan penyaluran BSU bagi para guru non-PNS. 
"Diusulkan kembali pencairan BSU enam bulan lagi," ungkap Menag Yaqut Cholil Qoumas saat 
rapat bersama Komisi VIII DPR kemarin. 

Bahkan, Kemenag akan memperluas cakupan penerima BSU. Yaitu, untuk para dosen non-PNS 
dan guru atau ustad di pesantren. 

. 
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Judul Hingga akhir 2020, subsidi gaji Rp29,4 triliun telah diguyur ke 12,4 juta 
pekerja 

Nama Media kabarbisnis.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://kabarbisnis.com/read/28104287/hingga-akhir-2020-subsidi-gaji-
rp29-4-triliun-telah-diguyur-ke-12-4-juta-pekerja 

Jurnalis kbc 

Tanggal 2021-01-19 12:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total perusahaan yang pekerjanya penerima 
bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keterbatasan waktu juga menjadi kendala 
karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara, sebagaimana 
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami minta kepada perbendaharaan negara 
untuk menyalurkan kembali BSU 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah menggelontorkan bantuan sosial berupa bantuan subsidi upah atau subsidi gaji 
pekerja dan buruh sebesar Rp 29,4 triliun hingga akhir Desember 2020. Dengan begitu, realisasi 
subsidi gaji itu telah mencapai 98,91 persen dari target. 

 

HINGGA AKHIR 2020, SUBSIDI GAJI RP29,4 TRILIUN TELAH DIGUYUR KE 12,4 
JUTA PEKERJA 

JAKARTA, : Pemerintah telah menggelontorkan bantuan sosial berupa bantuan subsidi upah atau 
subsidi gaji pekerja dan buruh sebesar Rp 29,4 triliun hingga akhir Desember 2020. Dengan 
begitu, realisasi subsidi gaji itu telah mencapai 98,91 persen dari target. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, realisasi penyaluran BSU pada termin I telah 
diberikan kepada 12,2 juta orang. Adapun, realisasi anggaran mencapai Rp 14,7 triliun atau 
setara 99,1 persen. 
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Adapun pada termin II, Ida menuturkan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 12,2 juta 
orang dengan realisasi anggaran mencapai Rp 14,6 triliun. Angka ini setara dengan 98,71 persen 
dari target yang telah ditetapkan. 

Dengan begitu, kata Ida, total penerima BSU secara nasional sebanyak 12,4 juta orang dengan 
rata-rata gaji Rp 3,12 juta per bulan. "Total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan 
subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan," ucapnya seperti dikutip dari keterangan resmi, 
Senin (18/1/2021). 

Terkait masih ada sejumlah rekening pekerja yang belum dapat bantuan, menurut Ida, bisa jadi 
karena beberapa hal, misalnya duplikasi data serta nomor rekening yang tidak valid. 

Ada pula rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama dan 
rekening tidak sesuai dengan NIK (nomor induk kependudukan) sehingga dibekukan oleh pihak 
bank. 

"Keterbatasan waktu juga menjadi kendala karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus 
dikembalikan ke kas negara, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida. 

Meski begitu, Ida mengupayakan agar penerima subsidi gaji yang datanya sudah valid dan tidak 
terkendala dalam mendapat bantuan lanjutan. Dia berharap rekonsiliasi data Kemenaker dengan 
Bank penyalur akan rampung pada Januari 2021. "Kami minta kepada perbendaharaan negara 
untuk menyalurkan kembali BSU," tandasnya. 

kbc 10. 
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Judul Ditengah Pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK Tetap Catatkan Kinerja 
Positif 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://rri.co.id/denpasar/peristiwa/963256/ditengah-pandemi-covid-
19-bpjamsostek-tetap-catatkan-kinerja-positif 

Jurnalis Hikmat Raharjo Oetomo 

Tanggal 2021-01-19 12:14:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Untuk alokasi dana investasi, 
BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 17% saham, 10% deposito, 8% 
reksadana, dan investasi langsung sebesar 1% 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Kondisi pandemi termasuk pasar 
investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada hasil investasi yang diraih oleh 
industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah mengalihkan mayoritas portofolio pada 
instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total portofolio, sehingga tidak berpengaruh 
langsung dengan fluktuasi IHSG 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya 
berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang mudah diperjualbelikan, 
berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan deviden secara periodik. 
Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam 
melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-saham gorengan 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Padahal sejak tahun 1977 hingga 2015, 
dana kelolaan BPJAMSOSTEK berada pada angka Rp206,58 triliun. Hal ini jelas membuktikan 
kinerja BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan kepesertaan dan mengelola dana investasi sangat 
baik dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang diperoleh 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Contohnya pada aturan penempatan 
dana, kapitalisasi pasar dari emiten yang dituju minimal Rp3 triliun. Contoh lainnya seperti rerata 
nilai transaksi saham yang akan dibeli minimal Rp20 miliar. Protokol ketat dalam mengatur 
penempatan dana investasi ini yang menjadi rahasia BPJAMSOSTEK agar tetap mendapatkan 
hasil investasi yang selalu meningkat, untuk kepentingan seluruh peserta BPJAMSOSTEK 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Sementara untuk perlindungan kepada 
Pekerja Migran Indonesia (PMI), terhitung Desember 2020, sebanyak 376,6 ribu PMI telah 
terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK dengan nilai iuran mencapai Rp31,9 miliar 
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negative - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Walaupun banyak terjadi PHK 
(Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari 
pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta 
untuk tahun 2020 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Tentunya kami akan selalu optimis 
dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul di depan, 
seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. Tahun 2021 ini harus bisa 
dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera pandemi. BPJAMSOSTEK 
siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja Indonesia dapat segera 
terwujud 

positive - Deny Yusyulian (Deputi Direktur BPJamsostek Bali Nusa Tenggara) Hingga Desember 
2020 jumlah peserta kita untuk di wilayah Bali, khusus pekerja penerima upah berjumlah 553.420 
orang, dan badan usaha yang aktif sebanyak 20.635. Sedangkan iuran dari peserta penerima 
upah yang berhasil kami himpun selama tahun 2020 sebesar Rp1,048 triliun 

 

Ringkasan 

Tahun 2020 menjadi waktu sangat berat bagi seluruh masyarakat. Hal itu dikarenakan pandemi 
Covid-19 yang berhasil mengoyak seluruh sendi kehidupan manusia. 

Meski demikian, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada 
kinerja institusi sepanjang tahun 2020. Keberhasilan itu antara lain kinerja pada bidang investasi, 
kepesertaan, dan pelayanan. 

 

DITENGAH PANDEMI COVID-19, BPJAMSOSTEK TETAP CATATKAN KINERJA 
POSITIF 

Tahun 2020 menjadi waktu sangat berat bagi seluruh masyarakat. Hal itu dikarenakan pandemi 
Covid-19 yang berhasil mengoyak seluruh sendi kehidupan manusia. 

Meski demikian, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada 
kinerja institusi sepanjang tahun 2020. Keberhasilan itu antara lain kinerja pada bidang investasi, 
kepesertaan, dan pelayanan. 

Sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil 
dibukukan sebesar Rp73,31 triliun. Penerimaan iuran itu tidak terpengaruh implementasi PP 49 
Tahun 2020 tentang relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program 
JP sebesar 99%. 

Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi yang berkontribusi pada peningkatan dana 
kelolaan mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020. 

BPJAMSOSTEK juga mencatatkan hasil investasi sebesar Rp32,30 triliun, dengan Yield on 
Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,38%. Dana dan hasil Investasi tersebut mengalami 
pertumbuhan masing masing sebesar 12,59% dan 10,85% dibandingkan tahun akhir 2019. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengemukakan, investasi BPJAMSOSTEK 
dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 99 tahun 2013 dan PP Nomor 55 tahun 2015. Kedua 
Peraturan Pemerintah itu mengatur jenis instrumen investasi yang diperbolehkan berikut dengan 
batasan-batasannya. Ada juga Peraturan OJK Nomor 1 tahun 2016 yang juga mengharuskan 
penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50%. 
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"Untuk alokasi dana investasi, BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 
17% saham, 10% deposito, 8% reksadana, dan investasi langsung sebesar 1%," kata Agus 
dalam siaran pers yang diterima RRI, Senin (18/1/2021). 

Agus mengakui, pengelolaan dana investasi mendapatkan tantangan yang cukup berat, 
mengingat dampak pandemi Covid-19 dirasakan seluruh bidang usaha di dalam negeri. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun 2020 dibuka melemah, bahkan 
sempat terseok ke level 3900-an pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global. 

"Kondisi pandemi termasuk pasar investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada 
hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah 
mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total 
portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG," ungkap Agus. 

Agus mencontohkan pada investasi saham, dimana mayoritas atau 98% penempatan dana 
dilakukan pada saham kategori Blue Chip atau LQ45. Namun penempatan pada saham non LQ45 
juga tetap dilakukan dengan menerapkan protokol investasi yang ketat. Jumlah saham non LQ45 
hanya sekitar 2% besarannya dari total portofolio saham BPJAMSOSTEK. 

"Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham 
yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan 
deviden secara periodik. Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi 
pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-
saham gorengan", tegas Agus. 

Ia menambahkan, untuk lebih memaksimalkan hasil kelolaan investasi, BPJAMSOSTEK juga 
mengurangi broker fee atau biaya transaksi penempatan dana dengan manajer investasi. 

Agus juga menjelaskan dengan kinerja pengelolaan dana, sebagai Badan Hukum Publik yang 
bersifat nirlaba, seluruh hasil pengelolaan dikembalikan kepada peserta, sehingga pihaknya 
dapat memberikan hasil pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada peserta mencapai 
5,63% p.a. Pihaknya dipastikan selalu memberikan hasil pengembangan JHT di atas rata-rata 
bunga deposito bank pemerintah yang pada tahun 2020 sebesar 3,87%. 

Jika ditilik dari tahun 2016 hingga 2020, dana kelolaan BPJAMSOSTEK dapat tumbuh mencapai 
2 kali lipat dengan CAGR sebesar 18,74%, hingga mencapai Rp486,38 triliun. 

"Padahal sejak tahun 1977 hingga 2015, dana kelolaan BPJAMSOSTEK berada pada angka 
Rp206,58 triliun. Hal ini jelas membuktikan kinerja BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan 
kepesertaan dan mengelola dana investasi sangat baik dengan peningkatan signifikan dari dana 
kelolaan yang diperoleh," bebernya. 

Peningkatan dana kelolaan investasi ini juga tentunya tidak lepas dari protokol penempatan dana 
yang dimiliki BPJAMSOSTEK yang sangat ketat. Jika dilihat dari aturan yang dimiliki, sangat kecil 
kemungkinan penempatan dana investasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. 

"Contohnya pada aturan penempatan dana, kapitalisasi pasar dari emiten yang dituju minimal 
Rp3 triliun. Contoh lainnya seperti rerata nilai transaksi saham yang akan dibeli minimal Rp20 
miliar. Protokol ketat dalam mengatur penempatan dana investasi ini yang menjadi rahasia 
BPJAMSOSTEK agar tetap mendapatkan hasil investasi yang selalu meningkat, untuk 
kepentingan seluruh peserta BPJAMSOSTEK," katanya. 

Melihat kinerja kepesertaan BPJAMSOSTEK, total 50,72 juta pekerja telah terdaftar sebagai 
peserta BPJAMSOSTEK hingga akhir Desember 2020. Hasil ini merupakan pencapaian positif 
untuk mengakhiri tahun 2020. 
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Sementara dari sisi perusahaan peserta atau pemberi kerja, pada periode yang sama capaian 
sebesar 683,7 ribu. 

Melalui inisiatif PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BPJAMSOSTEK juga mendorong 
kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). 

Terhitung sejak 2017 sampai akhir Desember 2020, PERISAI telah berkontribusi positif terhadap 
kepesertaan sebesar 1,6 juta peserta dengan total iuran Rp364,2 miliar yang dilakukan oleh 
4.694 PERISAI aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. 

"Sementara untuk perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), terhitung Desember 
2020, sebanyak 376,6 ribu PMI telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK dengan nilai iuran 
mencapai Rp31,9 miliar," sebutnya. 

"Walaupun banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan 
usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi 
peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020", jelas Agus. 

Meski demikian, ia mengaku lonjakan klaim JHT imbas dari PHK tidak bisa dihindari, yaitu sebesar 
15,22% atau sebanyak 2,2 juta pengajuan klaim JHT pada tahun 2019 dengan nominal yang 
juga melonjak 24,25% atau sebesar Rp26,64 triliun. 

Agus lebih lanjut menjelaskan, pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan sepanjang 
tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 20,01% atau mencapai Rp36,5 triliun. 

Rincian pembayaran klaim itu meliputi Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp33,1 triliun untuk 
2,5 juta kasus, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal sebesar 
Rp1,35 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu kasus dengan nominal 
sebesar Rp1,55 triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus dengan nominal 
sebesar Rp489,47 miliar. 

"Tentunya kami akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang 
mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. 
Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera 
pandemi. BPJAMSOSTEK siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja 
Indonesia dapat segera terwujud," urainya. 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Deny 
Yusyulian ditempat terpisah mengutarakan, kinerja positif itu juga terjadi di Pulau Dewata. 
Kinerja positif itu terlihat dari peningkatan jumlah tenaga kerja yang tergabung dalam 
kepesertaan BPJAMSOSTEK. 

"Hingga Desember 2020 jumlah peserta kita untuk di wilayah Bali, khusus pekerja penerima 
upah berjumlah 553.420 orang, dan badan usaha yang aktif sebanyak 20.635. Sedangkan iuran 
dari peserta penerima upah yang berhasil kami himpun selama tahun 2020 sebesar Rp1,048 
triliun," tutup Deny Yusyulian. 
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Narasumber 

positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Namun, melihat kesiapan Pemerintah Daerah dan 
calon pemberi kerja di negara-negara tujuan penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang 
masa transisi selama enam bulan ke depan hingga 15 Juli 2020 

 

Ringkasan 

Implementasi pembebasan biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai 
Peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, akan 
diperpanjang masa transisinya selama enam bulan ke depan. 

Sejatinya Perban tersebut efektif mulai berlaku pada 15 Januari 2020, atau telah diberikan masa 
transisi selama enam bulan. 

 

PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PMI DIPERPANJANG ENAM BULAN 

Implementasi pembebasan biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai 
Peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, akan 
diperpanjang masa transisinya selama enam bulan ke depan. 

Sejatinya Perban tersebut efektif mulai berlaku pada 15 Januari 2020, atau telah diberikan masa 
transisi selama enam bulan. "Namun, melihat kesiapan Pemerintah Daerah dan calon pemberi 
kerja di negara-negara tujuan penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang masa transisi 
selama enam bulan ke depan hingga 15 Juli 2020," ujar Kepala Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani di depan awak media dalam Press Conference, di 
Media Center BP2MI, Jakarta, Jumat 15 Januari. 

Selama masa transasi, BP2MI telah melakukan tujuh langkah dalam persiapan implementasi 
Perban 09/2020. Pertama, melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri 
Luar Negeri RI, Menteri Dalam Negeri RI. Kedua, menyebarkan informasi ke Perwakilan RI di 
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Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Tawau, Singapura, Hong Kong, 
dan KDEI Taipei. 

Ketiga, menyusun Petujuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan dengan melibatkan 
Kemnaker, Kemlu, Kemdagri, NGO, dan menetapkan Juklak pembebasan biaya penempatan 
melalui Kepka 323/2020 tanggal 21 Desember 2020. 

Keempat, mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan Ministry of Labor Taiwan, KDEI 
Taipei, TETO, dan Kemnaker. Selain itu pertemuan dengan Department of Labor Hong Kong 
SAR, KJRI Hong Kong, Kemnaker, Asosiasi Agensi, asosiasi pemberi kerja, dan 
organisasi/komunitas PMI di Hong Kong. 

Kelima, menyesuaikan proses pelayanan penempatan melalui SISKO-P2MI. Keenam, membentuk 
Tim Penyesuaian sistem dan helpdesk kepada CPMI dan Stakeholders. Ketujuh, menyusun 
Indikasi nominal biaya penempatan per negara tujuan penempatan, agar calon pemberi kerja 
mengetahui perkiraan biaya penempatan. 

 

 

 

  



 

84 
 

Judul Amankan PMI, Satgas Pamtas Yonif 642 Sita Puluhan Botol Miras 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend PMI Ilegal 

Halaman/URL https://rri.co.id/pontianak/1297-sigap-tni-polri/963220/amankan-pmi-
satgas-pamtas-yonif-642-sita-puluhan-botol-miras 

Jurnalis Hermanta 

Tanggal 2021-01-19 11:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Selasa (19/1/2021) - Dini hari, personel Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas, Pos Gabma Sajingan 
mengamankan empat orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural yang akan kembali 
dari Malaysia di jalan tikus Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Sambas.. 
Keempat PMI tersebut merupakan Warga Negara Indonesia dari Sambas yang sudah tidak 
bekerja lagi di Malaysia karena dampak Covid-19. 

 

AMANKAN PMI, SATGAS PAMTAS YONIF 642 SITA PULUHAN BOTOL MIRAS 

Selasa (19/1/2021) - Dini hari, personel Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas, Pos Gabma Sajingan 
mengamankan empat orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural yang akan kembali 
dari Malaysia di jalan tikus Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Sambas.. 

Keempat PMI tersebut merupakan Warga Negara Indonesia dari Sambas yang sudah tidak 
bekerja lagi di Malaysia karena dampak Covid-19. 

Selain mengamankan PMI Non Prosedural, ditempat yang berbeda tepatnya wilayah Dusun 
Aping, Desa Sebunga, Sajingan Besar. Pos Simpang Tiga Lokpon mengamankan puluhan botol 
minuman keras dalam karung yang sengaja ditimbun oleh pelaku dengan daun. 

Adapun puluhan botol Miras yang belum diketahui pemiliknya tersebut, terdiri dari 48 botol merk 
Benson dan 48 merk Lemon Gin. Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kps, 
Letkol Inf Alim Mustofa dalam keteranganya di Pos Kotis Entikong, Sanggau. 

Dikatakan Dansatgas, dengan diamankannya PMI Non Prosedural dan puluhan botol minuman 
keras tersebut, Satgas Pamtas Yonif 642/Kps akan terus memperketat dan bekerjasama dengan 
Instansi terkait guna mencegah segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi disepanjang 
wilayah perbatasan," terang Dansatgas. 

Guna untuk proses lebih lanjut, kata Dansatgas, keempat PMI diserahkan kepada pihak Imigrasi 
dan Karantina Kesehatan wilayah kerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk. 

"Sedangkan barang bukti puluhan botol minuman keras kepada pihak Bea dan Cukai Aruk," 
pungkas Dansatgas. (Pendam XII/Tpr/rri). 
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positive - Budi Hartawan (Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) 
Kemnaker) Oleh karena itu, SKKK yang kita serahkan pada hari ini menjadi momentum bagi kita 
semua, untuk berkomitmen seluruh proses yang dilakukan dalam proses produksi vaksin 
dilakukan oleh tenaga atau karyawan yang berkompeten 

positive - Disril Revolin Putra (SEVP Human Capital dan Kepatuhan PT Bio Farma) Standar 
kompetensi membuat kami tidak hanya bisa menjaga mutu produk, tetapi juga konsistensi 
kemampuan SDM sektor farmasi. Ini perlu karena kami dapat mengukur sampai di mana level 
keandalan SDM sektor farmasi 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menyerahkan Sertifikat Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) bidang 
Keahlian Biopharmaceutical kepada PT Bio Farma (Persero) di Jakarta, Senin (18/1). Direktur 
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Budi Hartawan, 
mengatakan, SKKK yang diserahkan merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan 
peningkatan kualitas SDM di sektor kesehatan, khususnya yang akan diimplementasikan di PT 
Bio Farma. 

 

KEMNAKER SKKK BIOPHARMACEUTICAL KEPADA PT BIO FARMA 

Kementerian Ketenagakerjaan menyerahkan Sertifikat Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) bidang 
Keahlian Biopharmaceutical kepada PT Bio Farma (Persero) di Jakarta, Senin (18/1). 

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Budi Hartawan, 
mengatakan, SKKK yang diserahkan merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan 
peningkatan kualitas SDM di sektor kesehatan, khususnya yang akan diimplementasikan di PT 
Bio Farma. 
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Menurut Budi, pemerintah sangat konsen dan serius dalam meminimalisasi dampak virus Covid-
19, antara lain melalui kebijakan vaksinasi bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam posisi 
ini, PT Bio Farma sebagai salah satu BUMN menjadi bagian strategis dalam kebijakan vaksinasi, 
baik dalam produksi maupun distribusi. 

"Oleh karena itu, SKKK yang kita serahkan pada hari ini menjadi momentum bagi kita semua, 
untuk berkomitmen seluruh proses yang dilakukan dalam proses produksi vaksin dilakukan oleh 
tenaga atau karyawan yang berkompeten," kata Budi. 

SDM yang kompeten antara lain dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi. Dengan 
demikian, SKKK ini menjadi instrumen penting untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Selain 
itu, SKKK ini juga menjadi instrumen dalam penyelenggaraan diklat vokasi yang akan 
diselenggarakan oleh lembaga diklat. 

Pentingnya SKKK ini pun membuatnya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, 
seperti BNSP, Lembaga Diklat, Kementerian Kesehatan agar dapat mengawalnya. 

Senior Executive Vice President HC & Compliance PT Bio Farma, Disril Revolin Putra, 
mengapresiasi Kemnaker atas pemberian SKKK kepada Bio Farma. Ia menyadari, standar 
kompetensi menjadi salah satu kunci dalam hal pengembangan SDM. 

"Standar kompetensi membuat kami tidak hanya bisa menjaga mutu produk, tetapi juga 
konsistensi kemampuan SDM sektor farmasi. Ini perlu karena kami dapat mengukur sampai di 
mana level keandalan SDM sektor farmasi," kata Disril. 

Ia menambahkan, SKKK juga sangat penting untuk merangsang generasi muda bahwa sektor 
industri farmasi benar-benar sebagai sektor unggulan, sehingga pembentukan kualitas SDM itu 
harus terus dijaga dan dipertahankan. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penerapan sistem jaminan kehilangan 
pekerjaan di negeri-negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam mendesain 
sistem Jaminan Kehilangan pekerjaan di Indonesia 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan substansi yang terdapat dalam Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menurutnya, 
beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Unemployment 
Protection) seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. 

 

INI KRITERIA KORBAN PHK YANG DAPAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan substansi yang terdapat dalam 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Menurutnya, beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(Unemployment Protection) seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. 

"Penerapan sistem jaminan kehilangan pekerjaan di negeri-negara tersebut dapat dijadikan 
sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan pekerjaan di Indonesia," 
kata Menaker Ida di Jakarta, Senin (18/1/2021). 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain instansi yang menjadi regulator, teknis 
operasional, manfaat program, kualifikasi yang mendapatkan manfaat program, durasi dari 
manfaat program JKP tersebut, serta cakupan kepesertaan. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan subtansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu pertama, kepesertaan 
program JKP berasal dari peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu 
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Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan 
Pensiun (JP). 

Kedua, penyelenggara program JKP yang terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker. 
Untuk BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit, sementara Kemnaker berkaitan 
dengan pelatihan dan mencari kerja. 
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Judul 4 Poin Penting soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dari Penerima 
hingga Manfaatnya 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/19/111425065/4-poin-
penting-soal-jaminan-kehilangan-pekerjaan-dari-penerima-hingga 

Jurnalis Retia Kartika Dewi 

Tanggal 2021-01-19 11:14:00 

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) Penerapan sistem Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan di negara-negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam mendesain 
sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakejaan ( Kemnaker ) kembali membahas perihal program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan ( JKP ) pada Senin, (18/1/2021). 

JPK merupakan skema perlindungan baru yang diberikan untuk pekerja yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemberian JKP ini dilakukan oleh pemerintah dan BPJS 
Ketenagakerjaan. 

 

4 POIN PENTING SOAL JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN, DARI PENERIMA 
HINGGA MANFAATNYA 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali membahas perihal program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan ( JKP ) pada Senin, (18/1/2021). 

JPK merupakan skema perlindungan baru yang diberikan untuk pekerja yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja atau PHK. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, beberapa negara telah 
menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( Unemployment Protection ) seperti 
Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. 

"Penerapan sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di negara-negara tersebut dapat dijadikan 
sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia," 
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katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang ditayangkan secara virtual, Senin 
(18/1/2021). 

JKP masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan diterapkan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja. 

Lantas, apa saja hal yang perlu diketahui dari JKP yang tengah dipersiapkan oleh Kemnaker? 
Dilansir dari Kompas.com, (8/10/2020), JKP tertuang dalam pasal selipan baru. 

Pada Pasal 82 UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 18 diubah. 

Dengan adanya JKP ini, sehingga jaminan sosial yang ada di Indonesia menjadi enam, antara 
lain: 

Jaminan Kesehatan (JK) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan 
Pensiun (JP) Jaminan Kematian (JK) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Berdasarkan Pasal 46 A UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa JKP akan diberikan pada pekerja atau 
buruh yang mengalami PHK. 

Pemberian JKP ini dilakukan oleh pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Keterangan pasal selanjutnya menyebutkan, JKP diselenggarakan secara nasional berdasarkan 
prinsip asuransi sosial. 

Tujuannya adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat pekerja atau buruh 
kehilangan pekerjaannya. 

Selain itu, dalam Pasal 46C disebutkan, mereka yang berhak mendapatkan JKP merupakan 
pekerja yang telah membayar iuran. 

Diketahui, ada sejumlah manfaat yang diberikan kepada pekreja melalui JKP antara lain: Uang 
tunai, Akses informasi pasar kerja, Pelatihan kerja. 

Dalam Rapat Kerja yang diadakan secara virtual pada Senin, (18/1/2021), manfaat itu akan 
didapatkan oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu. 

Adapun ketentuan masa kepesertaan program JKP adalah 24 bulan, masa iuran 12 bulan, dan 
membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan. 

Selain itu, Menaker Ida menjelaskan bahwa manfaat program JKP diberikan selama paling lama 
6 bulan dengan persentase tertentu dari upah yang dilaporkan atau rata-rata upah nasional. 

Sumber pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini berasal dari: 

Modal awal pemerintah Rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan atau Dana operasional 
BPJS Ketenagakerjaan 

Diketahui modal awal untuk jaminan kehilangan pekerjaan ditetapkan setidaknya Rp 6 triliun 
yang bersumber dari APBN. 

(Sumber: Kompas.com/Nur Rohmi Aida, Ade Miranti Karunia | Editor: Inggried Dwi Wedhaswary, 
Bambang P. Jatmiko). 
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Judul Pandemi Covid-19, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tetap Dapat Imbal 
Hasil di Atas Deposito 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/pandemi-covid-19-peserta-bpjs-
ketenagakerjaan-tetap-dapat-imbal-hasil-di-atas-deposito 

Jurnalis budi 

Tanggal 2021-01-19 11:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Untuk alokasi dana investasi, BP 
Jamsostek menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 17% saham, 10% deposito, 8% 
reksadana, dan investasi langsung sebesar 1% 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Kondisi pandemi termasuk pasar 
investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada hasil investasi yang diraih oleh 
industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah mengalihkan mayoritas portofolio pada 
instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total portofolio, sehingga tidak berpengaruh 
langsung dengan fluktuasi IHSG 

negative - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Untuk saham, BP Jamsostek hanya 
berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang mudah diperjualbelikan, 
berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan deviden secara periodik. 
Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam 
melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-saham gorengan 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja institusi 
sepanjang tahun 2020, meski tahun lalu menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari 
pandemi Covid-19. 

Kinerja yang memperoleh hasil positif itu antara lain di bidang investasi, kepesertaan, dan 
pelayanan. 

Sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJamsostek tercacat berhasil dibukukan 
sebesar Rp73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang relaksasi 
iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program JP sebesar 99%. 
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PANDEMI COVID-19, PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN TETAP DAPAT IMBAL 
HASIL DI ATAS DEPOSITO 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja institusi 
sepanjang tahun 2020, meski tahun lalu menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari 
pandemi Covid-19. 

Kinerja yang memperoleh hasil positif itu antara lain di bidang investasi, kepesertaan, dan 
pelayanan. Sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJamsostek tercacat berhasil 
dibukukan sebesar Rp73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang 
relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program JP sebesar 99%. 

Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan 
mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020. 

BPJamsostek juga mencatatkan hasil investasi sebesar Rp32,30 triliun, dengan Yield on 
Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,38%. Dana dan hasil Investasi tersebut mengalami 
pertumbuhan masing masing sebesar 12,59% dan 10,85% dibandingkan tahun akhir 2019. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto mengutarakan investasi 
BPJamsostek dilaksanakan berdasarkan PP No. 99 tahun 2013 dan PP No. 55 tahun 2015, yang 
mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan berikut dengan batasan-
batasannya. 

Ada juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016 yang juga mengharuskan penempatan pada Surat 
Berharga Negara sebesar minimal 50%. 

"Untuk alokasi dana investasi, BP Jamsostek menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 17% 
saham, 10% deposito, 8% reksadana, dan investasi langsung sebesar 1%," tuturnya. 

Selama masa pandemi, pengelolaan dana investasi mendapatkan tantangan yang cukup berat, 
mengingat dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh seluruh bidang usaha di dalam negeri. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun 2020 dibuka melemah, bahkan 
sempat terseok ke level 3900-an pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global. 

"Kondisi pandemi termasuk pasar investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada 
hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah 
mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total 
portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG," ujar Agus. 

Agus mencontohkan pada investasi saham, mayoritas penempatan atau 98% penempatan dana 
dilakukan pada saham kategori Blue Chip atau LQ45. Meski demikian, penempatan pada saham 
non LQ45 juga tetap dilakukan dengan menerapkan protokol investasi yang ketat. Jumlah saham 
non LQ45 tersebut hanya sekitar 2% besarannya dari total portofolio saham BPJamsostek. 

"Untuk saham, BP Jamsostek hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang 
mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan 
deviden secara periodik. Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi 
pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-
saham gorengan," tegas Agus. 

Dirinya menambahkan, untuk lebih memaksimalkan hasil kelolaan investasi, BP Jamsostek juga 
mengurangi broker fee atau biaya transaksi penempatan dana dengan manajer investasi. 

Agus juga menjelaskan dengan kinerja pengelolaan dana di atas, sebagai Badan Hukum Publik 
yang bersifat nirlaba, seluruh hasil pengelolaan dana dikembalikan kepada peserta, sehingga BP 
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Jamsostek dapat memberikan hasil pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada pesertanya 
mencapai 5,63% p.a yang tentunya selalu di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah 
yang pada tahun 2020 ini sebesar 3,87%. 
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Judul Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tetap Peroleh Imbal Hasil di Atas 
Deposito 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/963206/peserta-bpjs-
ketenagakerjaan-tetap-peroleh-imbal-hasil-di-atas-deposito 

Jurnalis agus heriyanto 

Tanggal 2021-01-19 11:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Agus (None) Kondisi pandemi termasuk pasar investasi global dan regional tentunya 
memiliki pengaruh pada hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan pada tahun 2020. 
Tapi kami telah mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 
74% dari total portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG 

neutral - Agus (None) Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya berinvestasi pada emiten BUMN, 
emiten dengan saham yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas 
yang baik dan memberikan deviden secara periodik. Tentunya faktor analisa fundamental dan 
review risiko menjadi pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada 
investasi pada saham-saham gorengan 

negative - Agus (None) Walaupun banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat 
berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK tetap 
dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020 

positive - Agus (None) Tentunya kami akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap 
tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan 
transformasi digital berkelanjutan. Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya 
perekonomian Indonesia setelah didera pandemi. BPJAMSOSTEK siap mendukung upaya ini agar 
perlindungan menyeluruh pekerja Indonesia dapat segera terwujud 

positive - Jejen (kepala bpjamsostek Cilacap) Bahwa salah satu misi bpjamsostek yaitu 
melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja 

 

Ringkasan 

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi Covid-19, namun meski 
demikian BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja 
institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain kinerja pada bidang Investasi, kepesertaan, 
dan pelayanan. 
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Sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil 
dibukukan sebesar Rp73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang 
relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program JP sebesar 99%. Iuran 
tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan 
mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020. BPJAMSOSTEK juga mencatatkan hasil 
investasi sebesar Rp32,30 triliun, dengan Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar 
7,38%. Dana dan hasil Investasi tersebut mengalami pertumbuhan masing masing sebesar 
12,59% dan 10,85% dibandingkan tahun akhir 2019. 

 

PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN TETAP PEROLEH IMBAL HASIL DI ATAS 
DEPOSITO 

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi Covid-19, namun meski 
demikian BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja 
institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain kinerja pada bidang Investasi, kepesertaan, 
dan pelayanan. 

Sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil 
dibukukan sebesar Rp73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang 
relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program JP sebesar 99%. Iuran 
tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan 
mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020. BPJAMSOSTEK juga mencatatkan hasil 
investasi sebesar Rp32,30 triliun, dengan Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar 
7,38%. Dana dan hasil Investasi tersebut mengalami pertumbuhan masing masing sebesar 
12,59% dan 10,85% dibandingkan tahun akhir 2019. 

Agus mengutarakan investasi BPJAMSOSTEK dilaksanakan berdasarkan PP No. 99 tahun 2013 
dan PP No. 55 tahun 2015, yang mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang 
diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016 
yang juga mengharuskan penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50%. 

"Untuk alokasi dana investasi, BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 64% pada surat utang, 
17% saham, 10% deposito, 8% reksadana, dan investasi langsung sebesar 1%", tuturnya. 

Selama masa pandemi, pengelolaan dana investasi mendapatkan tantangan yang cukup berat, 
mengingat dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh seluruh bidang usaha di dalam negeri. 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun 2020 dibuka melemah, bahkan 
sempat terseok ke level 3900-an pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global. 

"Kondisi pandemi termasuk pasar investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada 
hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah 
mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total 
portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG," ujar Agus Agus 
mencontohkan pada investasi saham, mayoritas penempatan atau 98% penempatan dana 
dilakukan pada saham kategori Blue Chip atau LQ45. Meski demikian, penempatan pada saham 
non LQ45 juga tetap dilakukan dengan menerapkan protokol investasi yang ketat. Jumlah saham 
non LQ45 tersebut hanya sekitar 2% besarannya dari total portofolio saham BPJAMSOSTEK. 

"Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham 
yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan 
deviden secara periodik. Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi 
pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-
saham gorengan", tegas Agus. 
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Agus menambahkan, untuk lebih memaksimalkan hasil kelolaan investasi, BPJAMSOSTEK juga 
mengurangi broker fee atau biaya transaksi penempatan dana dengan manajer investasi. 

Agus juga menjelaskan dengan kinerja pengelolaan dana di atas, sebagai Badan Hukum Publik 
yang bersifat nirlaba, seluruh hasil pengelolaan dana dikembalikan kepada peserta, sehingga 
BPJAMSOSTEK dapat memberikan hasil pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada 
pesertanya mencapai 5,63%tentunya selalu di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah 
yang pada tahun 2020 ini sebesar 3,87%. 

Jika ditilik dari tahun 2016 hingga 2020 saja, dana kelolaan BPJAMSOSTEK dapat tumbuh 
mencapai 2 kali lipat dengan CAGR sebesar 18,74%, hingga mencapai Rp486,38 triliun. Padahal 
sejak tahun 1977 hingga 2015, dana kelolaan BPJAMSOSTEK berada pada angka Rp206,58 
triliun. Hal ini jelas membuktikan kinerja BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan kepesertaan dan 
mengelola dana investasi sangat baik dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang 
diperoleh. 

Peningkatan dana kelolaan investasinya ini juga tentunya tidak lepas dari protokol penempatan 
dana yang dimiliki BPJAMSOSTEK yang sangat ketat. Jika dilihat dari aturan yang dimiliki, sangat 
kecil kemungkinan penempatan dana investasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak 
tertentu. Contohnya pada aturan penempatan dana, kapitalisasi pasar dari emiten yang dituju 
minimal Rp3 triliun. Contoh lainnya seperti rerata nilai transaksi saham yang akan dibeli minimal 
Rp20 miliar. Protokol ketat dalam mengatur penempatan dana investasi ini yang menjadi rahasia 
BPJAMSOSTEK agar tetap mendapatkan hasil investasi yang selalu meningkat, untuk 
kepentingan seluruh peserta BPJAMSOSTEK. 

Menilik kinerja kepesertaan BPJAMSOSTEK, total 50,72 juta pekerja telah terdaftar sebagai 
peserta BPJAMSOSTEK hingga akhir Desember 2020. Hasil ini merupakan pencapaian yang 
positif untuk mengakhiri tahun 2020, meski dengan kondisi pandemi Covid-19 yang juga tidak 
kalah menantang bagi peningkatan kepesertaan. Sementara dari sisi perusahaan peserta atau 
pemberi kerja, pada periode yang sama capaian yang diraih oleh BPJAMSOSTEK sebesar 683,7 
ribu perusahaan. 

Melalui inisiatif PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BPJAMSOSTEK juga mendorong 
kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). 
Terhitung sejak 2017 sampai dengan akhir Desember 2020, PERISAI ini telah berkontribusi 
positif terhadap kepesertaan sebesar 1,6 juta peserta dengan total iuran Rp364,2 miliar yang 
dilakukan oleh 4.694 PERISAI aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk 
perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), terhitung Desember 2020, sebanyak 376,6 
ribu PMI telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK dengan nilai iuran mencapai Rp31,9 
miliar. 

"Walaupun banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan 
usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi 
peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020", jelas Agus. Meski demikian, dirinya mengaku 
lonjakan klaim JHT imbas dari PHK tidak bisa dihindari, yaitu sebesar 15,22% atau sebanyak 2,2 
juta pengajuan klaim JHT pada tahun 2019 dengan nominal yang juga melonjak 24,25% atau 
sebesar Rp26,64 Triliun. 

Sepanjang tahun 2020, pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BPJAMSOSTEK 
mengalami peningkatan sebesar 20,01% atau mencapai Rp36,5 triliun. Dengan perincian klaim 
untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus, Jaminan Kematian 
(JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,35 triliun, Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,55 triliun, dan Jaminan 
Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp489,47 miliar. 
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"Tentunya kami akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang 
mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. 
Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera 
pandemi. BPJAMSOSTEK siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja 
Indonesia dapat segera terwujud," pungkasnya. 

Sementara itu kepala bpjamsostek Cilacap, Jejen mengatakan, bahwa dengan laporan hasil 
positif kinerja investasi, kepesertaan dan pelayaan tersebut, masyarakat tidak perlu ragu lagi 
untuk terdaftar menjadi peserta bpjamsostek Dirinya menghimbau pengusaha dan pekerja baik 
sektor penerima upah maupun bukan penerima upah, sektor jasa konstruksi, pegawai non 
aparatur sipil negara dan para pekerja migran indonesia untuk memastikan telah terproteksi 
dalam program perlindungan bpjamsostek. 

Disebutkan, BPJAMSOSTEK mengedepankan profesionalitas dalam pengelolaan kepesertaan dan 
pelayanan serta perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, 
meringankan beban pemberi kerja dan peserta, mendukung upaya pemulihan dan kelangsungan 
usaha. 

"Bahwa salah satu misi bpjamsostek yaitu melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja" 
tutup Jejen. 
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Judul Pencairan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Melonjak Selama 2020 

Nama Media tirto.id 

Newstrend Klaim BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://tirto.id/pencairan-klaim-bpjs-ketenagakerjaan-melonjak-selama-
2020-f9mU 

Jurnalis Selfie Miftahul Jannah 

Tanggal 2021-01-19 10:55:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Pembayaran klaim yang dikucurkan 
mengalami peningkatan sebesar 20,01% persen. Kami akan selalu optimis dengan tetap 
waspada terhadap tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul di depan. Tahun 2021 ini 
harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera pandemi 

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Hasil ini merupakan pencapaian yang 
positif untuk mengakhiri tahun 2020, meski dengan kondisi pandemi COVID-19 yang juga tidak 
kalah menantang bagi peningkatan kepesertaan. Sementara dari sisi perusahaan peserta atau 
pemberi kerja, pada periode yang sama capaian yang diraih oleh BP Jamsostek sebesar 683,7 
ribu perusahaan 

 

Ringkasan 

Lonjakan pembayaran klaim karena banyaknya kasus PHK sepanjang 2020 akibat pandemi 
COVID-19. Pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BPJS Ketenakerjaan (BP Jamsostek) 
meningkat selama 2020, yaitu mencapai Rp36,5 triliun. Kondisi lonjakan pembayaran klaim ini 
terjadi karena banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan di 
sepanjang 2020 akibat pandemi virus corona COVID-19. 

 

PENCAIRAN KLAIM BPJS KETENAGAKERJAAN MELONJAK SELAMA 2020 

Lonjakan pembayaran klaim karena banyaknya kasus PHK sepanjang 2020 akibat pandemi 
COVID-19. Pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BPJS Ketenakerjaan (BP Jamsostek) 
meningkat selama 2020, yaitu mencapai Rp36,5 triliun. Kondisi lonjakan pembayaran klaim ini 
terjadi karena banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan di 
sepanjang 2020 akibat pandemi virus corona COVID-19. 

"Pembayaran klaim yang dikucurkan mengalami peningkatan sebesar 20,01% persen. Kami akan 
selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul 
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di depan. Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah 
didera pandemi," jelas Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Agus Susanto 
dalam keterangan resmi, Senin (18/1/2021). 

Ia merinci dari total Rp36,5 triliun jaminan yang sudah cair ke para pekerja, meliputi klaim untuk 
Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus, Jaminan Kematian (JKM) 
sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,35 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK) sebanyak 221,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,55 triliun, dan Jaminan Pensiun 
(JP) sebanyak 97,5 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp489,47 miliar. 

Meski mengalami lonjakan pencairan jaminan sepanjang 2020, proses pendaftaran peserta baru 
diklaim terus terjadi. Sehingga total ada 50,72 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BP 
Jamsostek hingga akhir Desember 2020. 

"Hasil ini merupakan pencapaian yang positif untuk mengakhiri tahun 2020, meski dengan 
kondisi pandemi COVID-19 yang juga tidak kalah menantang bagi peningkatan kepesertaan. 
Sementara dari sisi perusahaan peserta atau pemberi kerja, pada periode yang sama capaian 
yang diraih oleh BP Jamsostek sebesar 683,7 ribu perusahaan," terangnya. 

BP Jamsostek juga mendorong kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha 
Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Terhitung sejak 2017 sampai dengan akhir Desember 2020, 
strategi ini telah berkontribusi positif terhadap kepesertaan sebesar 1,6 juta peserta dengan total 
iuran Rp364,2 miliar yang dilakukan oleh 4.694 peserta aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Sementara untuk perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), terhitung Desember 
2020, sebanyak 376,6 ribu PMI telah terlindungi oleh program BP Jamsostek dengan nilai iuran 
mencapai Rp31,9 miliar. 

"Walaupun banyak terjadi PHK akibat berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari 
pandemi Covid-19, BP Jamsostek tetap dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta 
untuk tahun 2020", jelas dia. 

Meski demikian, dirinya mengaku lonjakan klaim JHT imbas dari PHK tidak bisa dihindari, yaitu 
sebesar 15,22 persen atau sebanyak 2,2 juta pengajuan klaim JHT pada tahun 2019 dengan 
nominal yang juga melonjak 24,25 persen atau sebesar Rp26,64 triliun. 
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Judul Kala pandemi, imbal hasil bagi pekerja masih di atas deposito 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1954772/kala-pandemi-imbal-
hasil-bagi-pekerja-masih-di-atas-deposito 

Jurnalis Erafzon Saptiyulda AS 

Tanggal 2021-01-19 10:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
Narasumber 

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Tapi kami telah mengalihkan mayoritas 
portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 74 persen dari total portofolio, sehingga 
tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG 

 

Ringkasan 

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi COVID-19, namun BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja investasi, 
kepesertaan, dan pelayanan sepanjang tahun tersebut. Penerimaan iuran (unaudited) masih 
sebesar Rp73,31 triliun, walaupun ada implementasi PP No. 49/2020 tentang relaksasi iuran 
program JKK (Jaminan Kecelakaan kerja), JK (Jaminan Kematian) sebesar 99 persen dan 
penangguhan program JP (Jaminan Pensiun) sebesar 99 persen. 

 

KALA PANDEMI, IMBAL HASIL BAGI PEKERJA MASIH DI ATAS DEPOSITO 

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi COVID-19, namun BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja investasi, 
kepesertaan, dan pelayanan sepanjang tahun tersebut. 

Penerimaan iuran (unaudited) masih sebesar Rp73,31 triliun, walaupun ada implementasi PP No. 
49/2020 tentang relaksasi iuran program JKK (Jaminan Kecelakaan kerja), JK (Jaminan 
Kematian) sebesar 99 persen dan penangguhan program JP (Jaminan Pensiun) sebesar 99 
persen. 

Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan 
mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020. 

BPJAMSOSTEK juga mencatatkan hasil investasi sebesar Rp32,30 triliun, dengan Yield on 
Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,38 persen. Dana dan hasil Investasi tersebut 
mengalami pertumbuhan masing masing sebesar 12,59 persen dan 10,85 persen dibandingkan 
dengan tahun akhir 2019. 
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Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengutarakan investasi dilaksanakan berdasarkan PP No. 
99/2013 dan PP No. 55/2015 yang mengatur jenis instrumen investasi yang diperbolehkan 
berikut dengan batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1/2016 yang mengharuskan 
penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50 persen. 

Untuk alokasi dana investasi, BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 64 persen pada surat utang, 
17 persen saham, 10 persen deposito, delapan persen reksadana, dan investasi langsung sebesar 
satu persen. 

Selama masa pandemi, pengelolaan dana investasi mendapatkan tantangan yang cukup berat, 
mengingat dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh semua bidang usaha di dalam negeri. 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun 2020 dibuka melemah, bahkan 
sempat terseok ke level 3.900-an setelah ditetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. 

Kondisi pandemi termasuk pasar investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada 
hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan pada tahun 2020. 

"Tapi kami telah mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga 
mencapai 74 persen dari total portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi 
IHSG," ujar Agus. 

Pada investasi saham, mayoritas penempatan atau 98 persen penempatan dana dilakukan pada 
saham kategori Blue Chip atau LQ45. 

Meski demikian, penempatan pada saham non-LQ45 juga tetap dilakukan dengan menerapkan 
protokol investasi yang ketat. Jumlah saham non-LQ45 tersebut hanya sekitar dua persen dari 
total portofolio saham. 

Emiten BUMN Untuk saham, pihaknya hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan 
saham yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan 
memberikan deviden secara periodik. 

Tentu faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam 
melakukan seleksi emiten. 

Untuk lebih mengoptimalkan hasil kelolaan investasi, BPJAMSOSTEK juga mengurangi broker fee 
atau biaya transaksi penempatan dana dengan manajer investasi. 

Sebagai badan hukum publik yang bersifat nirlaba, seluruh hasil pengelolaan dana dikembalikan 
kepada peserta, sehingga dapat memberikan hasil pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) 
kepada pekerja yang jadi peserta mencapai 5,63 persen p.a yang tentunya selalu di atas rata-
rata bunga deposito bank pemerintah yang pada tahun 2020 sebesar 3,87 persen. 

Jika ditilik dari tahun 2016 hingga 2020 saja, dana kelolaan dapat tumbuh mencapai dua kali 
lipat dengan CAGR sebesar 18,74 persen, hingga mencapai Rp486,38 triliun. Padahal sejak tahun 
1977 hingga 2015, dana kelolaan berada pada angka Rp206,58 triliun. 

Hal ini jelas membuktikan kinerja BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan kepesertaan dan 
mengelola dana investasi sangat baik dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang 
diperoleh. 

Peningkatan dana kelolaan investasi ini juga tentunya tidak lepas dari protokol penempatan dana 
yang dimiliki BPJAMSOSTEK yang sangat ketat. Jika dilihat dari aturan yang dimiliki, sangat kecil 
kemungkinan penempatan dana investasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. 
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Contohnya, pada aturan penempatan dana, kapitalisasi pasar dari emiten yang dituju minimal 
Rp3 triliun. Contoh lainnya, seperti rerata nilai transaksi saham yang akan dibeli minimal Rp20 
miliar. 

Protokol ketat dalam mengatur penempatan dana investasi ini yang menjadi rahasia 
BPJAMSOSTEK agar tetap mendapatkan hasil investasi yang selalu meningkat, untuk 
kepentingan seluruh peserta. 

Menilik kinerja kepesertaan, total 50,72 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta hingga akhir 
Desember 2020. Hasil ini merupakan pencapaian yang positif untuk mengakhiri tahun 2020, 
meski dengan kondisi pandemi COVID-19 yang juga tidak kalah menantang bagi peningkatan 
kepesertaan. 

Sementara dari sisi perusahaan peserta atau pemberi kerja, pada periode yang sama capaian 
yang diraih sebesar 683,7 ribu perusahaan. 

Suasana kantor BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan). HO-BPJAMSOSTEK) Mendorong Melalui 
inisiatif PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BPJAMSOSTEK juga mendorong 
kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). 

Terhitung sejak 2017 sampai dengan akhir Desember 2020, PERISAI telah berkontribusi positif 
terhadap kepesertaan sebesar 1,6 juta peserta dengan total iuran Rp364,2 miliar yang dilakukan 
oleh 4.694 PERISAI aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Untuk perlindungan kepada pekerja migran terhitung Desember 2020, sebanyak 376,6 ribu 
pekerja migran telah terlindungi oleh program jaminan sosial dengan nilai iuran mencapai Rp31,9 
miliar. 

Walaupun banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan 
usaha sebagai dampak dari pandemi COVID-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi 
peserta sebanyak 17,4 juta pada tahun 2020. 

Meski demikian, dia mengaku lonjakan klaim JHT (Jaminan Hari Tua) imbas dari PHK tidak bisa 
dihindari, yaitu sebesar 15,22 persen atau sebanyak 2,2 juta pengajuan klaim JHT pada tahun 
2019 dengan nominal yang juga melonjak 24,25 persen atau sebesar Rp26,64 triliun. 

Sepanjang tahun 2020, pembayaran klaim mengalami peningkatan sebesar 20,01 persen atau 
mencapai Rp36,5 triliun dengan rincian klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp33,1 
triliun untuk 2,5 juta kasus, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal 
sebesar Rp1,35 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu kasus dengan 
nominal sebesar Rp1,55 triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus dengan 
nominal sebesar Rp489,47 miliar. 

Agus dan tim manajemen menyatakan selalu optimistis dan tetap waspada terhadap tantangan 
yang mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital 
berkelanjutan. 

Di kantor-kantor cabang pemberlakuan sistem digital dalam pelayanan semakin familier di 
kalangan pekerja. Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Sudirman Jakarta, Erni Purnamawati, 
misalnya menyatakan pemberlakuan Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) semakin banyak 
di akses pekerja melalui daring (online) karena lebih efektif dan bisa diakses di mana saja. 

Tahun 2021 ini agaknya akan jadi titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera 
pandemi. Oleh karenanya, BPJAMSOSTEK pun terlihat siap mendukung upaya ini agar 
perlindungan secara menyeluruh kepada pekerja Indonesia dapat segera terwujud. 
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Judul Fakta Penyaluran Subsidi Gaji di 2020, Efektif Tangani Dampak Covid-
19? 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4460901/fakta-penyaluran-
subsidi-gaji-di-2020-efektif-tangani-dampak-covid-19 

Jurnalis Tira Santia 

Tanggal 2021-01-19 10:50:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Waktu penyalurannya antara bulan Agustus 
sampai Oktober 2020, target penyaluran 12,4 juta dengan anggaran separuh dari Rp 29,4 triliun, 
realisasinya 12,29 juta penerima anggarannya Rp 14,8 triliun. Kalau dipresentasi sudah 99,11 
persen, yang belum tersalurkan ada 110.762 pekerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu bapak ibu masih bertanya-tanya. 
Kenapa tidak tersalurkan 100 persen? kami menjelaskan bahwa penyebab rekening belum 
tersalurkan yang pertama ada duplikasi, ada rekening ganda atau double 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam menggunakan uang APBN bukan 
uangnya pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Saya sudah sampaikan di mana-mana 
bahwa sama sekali tidak menggunakan uang pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nanti bisa mengkonfirmasi kepada BPJS 
Ketenagakerjaan, setelah itu banyak sekali inisiatif-inisiatif baru dari perusahaan-perusahaan, 
yang kemudian termotivasi mendaftarkan atau pekerjaannya untuk menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan 

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 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi kalau total penerima wilayah Sumatera 
itu ada 1,9 juta orang, rata-rata gaji Rp 2,8 juta. Jumlah perusahaan penerima BSU 76.590 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena cukup padat perusahaannya di Jawa, 
Bali dan Nusa Tenggara 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk APBN 2021 kami memang belum 
menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami punya evaluasi, akan kami berikan pada 
Pak Kemenko Perekonomian. Agar, jika memang ekonomi belum secara normal kembali diskusi 
kami mengenai program BSU ini kita bisa pertimbangkan dilakukan kembali di 2021 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan total realisasi Bantuan Subsidi 
Upah (BSU) atau subsidi gaji secara keseluruhan mencapai 98,91 persen dengan total anggaran 
Rp 29,4 triliun kepada 12,4 juta pekerja atau buruh. 

 

FAKTA PENYALURAN SUBSIDI GAJI DI 2020, EFEKTIF TANGANI DAMPAK COVID-
19? 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan total realisasi Bantuan 
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji secara keseluruhan mencapai 98,91 persen dengan total 
anggaran Rp 29,4 triliun kepada 12,4 juta pekerja atau buruh. 

Adapun rinciannya untuk gelombang 1 realisasinya 99,11 persen dan gelombang 2 hanya 98,71 
persen. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait BSU, berikut fakta-fakta tentang BSU yang 
dirangkum Liputan6.com, Selasa (19/1/2021). 

1. BSU Tidak Tersalurkan 100 persen Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 
mengatakan, realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji belum mencapai 
100 persen. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala yang menyebabkan realisasi 
terganggu. Salah satunya ada data yang tidak valid. 

"Waktu penyalurannya antara bulan Agustus sampai Oktober 2020, target penyaluran 12,4 juta 
dengan anggaran separuh dari Rp 29,4 triliun, realisasinya 12,29 juta penerima anggarannya Rp 
14,8 triliun. Kalau dipresentasi sudah 99,11 persen, yang belum tersalurkan ada 110.762 
pekerja," kata Ida Fauziyah dalam raker bersama Komisi IX DPR RI, Senin (18/1/2021). 

Selanjutnya, untuk gelombang kedua periode November 2020 telah disalurkan kepada 12,4 juta 
penerima dengan anggaran yang sama seperti gelombang 1. Sementara untuk realisasinya telah 
disalurkan sebesar Rp 14,6 triliun kepada Rp 12,24 juta penerima, presentasinya 98,71 persen. 

Untuk gelombang 2 ini belum tersalurkan kepada 159.727 pekerja. Sehingga total realisasi dari 
gelombang 1 dan 1 mencapai Rp 29,4 triliun atau persentasenya 98,91 persen. 

"Tentu bapak ibu masih bertanya-tanya. Kenapa tidak tersalurkan 100 persen? kami menjelaskan 
bahwa penyebab rekening belum tersalurkan yang pertama ada duplikasi, ada rekening ganda 
atau double," ujarnya. 

Kemudian, data tidak valid. Nama yang terdaftar itu tidak sama misalnya tulisan nama 
Muhammad dan Muhamad, Agus Trianto Pamungkas tertulis Agus T Pangungkas. Itulah yang 
menyebabkan menjadi tidak valid. 

Lalu rekening ditutup oleh pemilik rekening atau pihak bank, karena ada masalah. Kemudian 
rekening tidak terdaftar di kliring bank penerima atau tidak ikut dalam sistem kliring nasional. 
Penyebab lainnya, yakni rekening pasif yang tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu. 
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Adapun rekening tidak sesuai dengan data NIK di bank, yakni tidak sesuai dengan data NIK 
penerima subsidi. Kemudian rekening terblokir atau dibekukan, contoh sedang dalam proses 
penggantian kartu chip misalnya. Serta adanya cut off akhir tahun pada tanggal 31 Desember 
2020 seluruh dana harus kembali ke kas negara. 

2. Dana Subsidi Gaji Bukan dari Iuran BPJS Ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah menegaskan, anggaran yang digunakan untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 
atau subsidi gaji adalah murni berasal dari APBN, bukan uang pekerja yang ada di BPJS 
Ketenagakerjaan. 

"Dalam menggunakan uang APBN bukan uangnya pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. 
Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa sama sekali tidak menggunakan uang pekerja yang 
ada di BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, 
Senin (18/1/2021). 

Menaker mengatakan, hal ini merupakan salah satu cara pemerintah memberikan reward atau 
penghargaan kepada pekerja, dan perusahaan yang telah mempercayakan jaminan sosialnya 
kepada BPJS Ketenagakerjaan "Nanti bisa mengkonfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan, 
setelah itu banyak sekali inisiatif-inisiatif baru dari perusahaan-perusahaan, yang kemudian 
termotivasi mendaftarkan atau pekerjaannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," 
ujarnya. 

Adapun Menaker Ida menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk subsidi gaji ini sebesar Rp 
29,7 triliun yang diperoleh dari dana APBN 2020. Namun selama 2 gelombang penyaluran BSU 
hanya terealisasi Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 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," 
jelasnya. 

4. Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Penerima BSU Terbanyak Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah mencatat, total perusahaan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 
subsidi gaji sebanyak 413.649 perusahaan. Jika dilihat dari sebarannya yang terbanyak berasal 
dari pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 

Menaker menyebutkan sebaran penerima bantuan subsidi gaji berada di pulau Sumatera mulai 
dari Aceh Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, 
Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Papua, dan Maluku. 
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"Jadi kalau total penerima wilayah Sumatera itu ada 1,9 juta orang, rata-rata gaji Rp 2,8 juta. 
Jumlah perusahaan penerima BSU 76.590," kata Menaker dalam Raker bersama Komisi IX DPR 
RI, Senin (18/1/2021). 

Kemudian untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara terdapat 8,7 juta penerima BSU dengan 
rata-rata gajinya Rp 2,8 juta. Jumlah perusahaannya ada 272.657 perusahaan, lebih besar dari 
perusahaan yang ada di wilayah Sumatera. 

"Karena cukup padat perusahaannya di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara," katanya. 

Selanjutnya untuk wilayah Kalimantan total penerimanya 1,04 juta orang dengan rata-rata gaji 
Rp 2,9 juta. Jumlah perusahaan penerima BSU sebanyak 25.265 perusahaan. 

Sementara untuk wilayah Papua dan Maluku lebih kecil jumlah penerima subsidi gaji hanya 
679.769 orang dengan rata-rata gaji Rp 2,7 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, pemerintah belum berencana menyalurkan 
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2021. 

Hingga saat ini, pemerintah masih mempertimbangan rencana melanjutkan program bantuan 
subsidi gaji sesuai dengan kondisi ekonomi. 

"Untuk APBN 2021 kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program 
BSU," ujar Ida dalam rapat kerja bersama DPR, Jakarta, Senin (18/1/2020). 

Meskipun belum dimasukkan dalam rencana belanja pemerintah tahun ini, nantinya program 
tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh. Termasuk pengaruh ekonomi terkini terhadap 
penghasilan para pekerja karyawan swasta. 

"Kami punya evaluasi, akan kami berikan pada Pak Kemenko Perekonomian. Agar, jika memang 
ekonomi belum secara normal kembali diskusi kami mengenai program BSU ini kita bisa 
pertimbangkan dilakukan kembali di 2021," tandasnya. 
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Judul Tiga dari Empat RPP Ketenagakerjaan Rampung Dibahas, Menaker: 
Masih Terus Disempurnakan 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Omnimbus Law 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/19/tiga-dari-empat-
rpp-ketenagakerjaan-rampung-dibahas-menaker-masih-terus-
disempurnakan 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-01-19 10:44:00 

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 - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Progres sejak Desember 2020 hingga Januari 
2021, pemerintah telah melakukan pembahasan dengan tripartit untuk tiga RPP. Yang belum 
dilakukan pembahasan dengan tripartit hanya RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Minggu ini, kami akan undang Tripartit untuk 
kembali membahas RPP JKP 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi semua PP itu sudah, sedang, dan akan 
ditayangkan. RPP TKA sudah ditayangkan dan RPP PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja sudah selesai, dan RUU Pengupahan dalam waktu 
dekat juga akan selesai 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah serap aspirasi dan uji shahih perlu 
ada penyempurnaan-penyempurnaan, dan sudah disempurnakan RPP tentang Pengguna TKA. 
RPP PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja; dan 
RPP Pengupahan dalam proses penyempurnaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Minggu ini, kami akan selesaikan RPP JKP. 
Tiga RPP sudah selesai dalam penyempurnaan minggu ini. Itu progress RPP yang diperintahkan 
kepada Kemnaker untuk disiapkan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa pihaknya terus menyempurnakan 
empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang 
(UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
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TIGA DARI EMPAT RPP KETENAGAKERJAAN RAMPUNG DIBAHAS, MENAKER: MASIH 
TERUS DISEMPURNAKAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa pihaknya terus 
menyempurnakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari 
Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tiga RPP bersama Tim Tripartit 
yang terdiri dari buruh, pengusaha dan pemerintah, sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. 

Ketiga RPP tersebut yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta 
Pemutusan Hubungan Kerja; dan RPP tentang Pengupahan. 

"Progres sejak Desember 2020 hingga Januari 2021, pemerintah telah melakukan pembahasan 
dengan tripartit untuk tiga RPP. Yang belum dilakukan pembahasan dengan tripartit hanya RPP 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), " kata Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan 
Komisi IX DPR, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021). 

Ida menyatakan sesuai kesepakatan awal, setiap pembahasan RPP, Kemnaker selalu mengajak 
pembahasan bersama tim Tripartit. 

"Minggu ini, kami akan undang Tripartit untuk kembali membahas RPP JKP," kata Menaker Ida 
yang didampingi oleh Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi dan jajaran eselon I Kemnaker. 

Ditegaskan Menaker Ida, RPP yang telah selesai dibahas tahap berikutnya yakni disampaikan ke 
Menteri Koordinator Perekonomian untuk dimuat di portal berita milik pemerintah. 

"Jadi semua PP itu sudah, sedang, dan akan ditayangkan. RPP TKA sudah ditayangkan dan RPP 
PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja sudah 
selesai, dan RUU Pengupahan dalam waktu dekat juga akan selesai," katanya. 

Adapun rogres yang sudah dilakukan pemerintah dalam RPP klaster ketenagakerjaan, yakni 
mulai dari penyusunan draf awal RPP, penyampaian izin prakarsa kepada presiden, pembahasan 
bersama tim tripartit, penyampaian RPP kepada Kemenko Perekonomian untuk dimuat di portal 
pemerintah. 

Tahap selanjutnya, sosialisasi untuk menyerap aspirasi dan uji sahih telah dilakukan pada 
Desember tahun 2020 lalu, serta pendalaman substansi bersama Kementerian/Lembaga terkait. 

Termasuk membahas RPP Pengupahan dengan Dewan Pengupahan Nasional. 

"Setelah serap aspirasi dan uji shahih perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan, dan sudah 
disempurnakan RPP tentang Pengguna TKA. RPP PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja; dan RPP Pengupahan dalam proses 
penyempurnaan, " kata Menaker Ida. 

Menaker Ida menambahkan hasil penyempurnaan RPP selanjutnya akan disampaikan kepada 
Kemenko Perekonomian. 

"Minggu ini, kami akan selesaikan RPP JKP. Tiga RPP sudah selesai dalam penyempurnaan 
minggu ini. Itu progress RPP yang diperintahkan kepada Kemnaker untuk disiapkan," katanya. 
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Judul BSU Tak Tersalurkan 100 Persen 

Nama Media Riau Post 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 
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News Value Rp 993.600.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Secara total, realisasi mencapai 98,91 persen 
dengan anggaran yang tersalurkan sebesar Rp29,4 triliun 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi saat di-tracking penghasilannya Rp5 juta, 
di BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek, red) upahnya tidak segitu 

negative - Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) Diusulkan kembali pencairan BSU enam bulan 
lagi 

positive - Ali Rhamdani (Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag)) Pertimbangan 
kami adalah untuk memberikan bantuan atas beban yang diterima guru honorer kita 

neutral - Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) (Kuota PPPK Kemenag Red) Barul4persen dari 
total kebutuhan 

 

Ringkasan 

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2020 resmi ditutup pada 31 Desember 2020 lalu. Tapi, 
khusus penerima BSU gelombang I yang tak dapat transferan di gelombang II bakal ada 
kebijakan khusus. Mereka masih bisa mendapatkan haknya di Januari 2021 ini. Hal tersebut 
diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat kerja bersama 
Komisi IX DPR RI, kemarin (18/1). Dalam kesempatan tersebut, Ida memaparkan evaluasi dari 
penyaluran bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan untuk jangka waktu empat bulan tersebut. 

 

BSU TAK TERSALURKAN 100 PERSEN 

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2020 resmi ditutup pada 31 Desember 2020 lalu. Tapi, 
khusus penerima BSU gelombang I yang tak dapat transferan di gelombang II bakal ada 
kebijakan khusus. Mereka masih bisa mendapatkan haknya di Januari 2021 ini. 
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Hal tersebut diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat kerja 
bersama Komisi IX DPR RI, kemarin (18/1). Dalam kesempatan tersebut, Ida memaparkan 
evaluasi dari penyaluran bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan untuk jangka waktu empat bulan 
tersebut. 

Dia menyebutkan, penyaluran BSU pada 12.403.896 sasaran penerima dilakukan dalam dua 
gelombang Di mana, pada masing-masing gelombang penerima akan mendapatkan Rp1,2 juta. 
Pada penyaluran gelombang I, yang dilakukan pada periode Agustus-Oktober 2020, realisasinya 
mencapai 99,11 persen. Dari 12.403.896 target penerima, dana berhasil tersalur pada 
12.293.134 orang penerima. Artinya, ada sebanyak 110.762 pekerja yang tidak menerima BSU 
di gelombang I ini. 

Kondisi yang sama terjadi pada penyaluran gelombang II di November 2020. BSU tidak tersalur 
sempurna. Bahkan, realisasi lebih rendah dibanding gelombang I, yakni 98,71 persen. Dari 
12.403.896 target penerima, hanya 12.244. 169 peserta yang berhasil dicairkan dananya oleh 
bank penyalur. 

"Secara total, realisasi mencapai 98,91 persen dengan anggaran yang tersalurkan sebesar 
Rp29,4 triliun," tuturnya. 

Ida menegaskan, ada sejumlah persoalan yang menyebabkan BSU ini tidak terserap seluruhnya. 
Pertama, duplikasi atau rekening ganda. Kemudian, nama yang terdaftar tidak valid. Misal, 
penulisan nama Muhammad dan Muhamad. 

Lalu, kasus rekening yang ternyata sudah ditutup baik oleh pemilik rekening maupun pihak bank 
Ada pula rekening tidak terdaftar di kliring, rekening pasif karena tidak ada transaksi dalam 
jangka waktu tertentu, rekening dibekukan, NIK di bank tidak sesuai dengan NIK di data subsidi, 
hingga cut off akhir tahun yang mengharuskan seluruh dana kembali ke kas negara. 

Lalu, mengapa realisasi gelombang I dan II tidak sama padahal target penerima sama? Politisi 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjelaskan, bahwa setelah penyaluran gelombang 
I, pihaknya mendapat pendampingan dari KPK dan BPK untuk pencairan tahap selanjutnya. Dari 
sana, ada masukan jika baiknya data penerima dipadankan terlebih dahulu dengan milik Ditjen 
Pajak. Hal ini untuk mengetahui apakah yang bersangkutan benar-benar memiliki upah dibawah 
Rp 5 juta seperti yang disyaratkan. 

Saat proses pemadanan data dimulai, ternyata tidak apple to apple. Menurut Ida, ada perbedaan 
data yang dilaporkan. Di mana, yang digunakan oleh Ditjen Pajak merupakan jumlah 
penghasilan. Sementara, untuk data BPJamsostek yang jadi acuan data BSU ialah upah yang 
diterima oleh pekerja. 

"Jadi saat di-tracking penghasilannya Rp5 juta, di BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek, red) 
upahnya tidak segitu," paparnya. 

Kondisi tersebut kemudian didiskusikan kembali dengan KPK. Pasalnya, ada sekitar 1,1 juta yang 
terdeteksi memiliki pendapatan di atas Rp 5 juta. Sementara, di sisi lain, pihaknya punya 
keterbatasan waktu sampai 31 Desember 2020. Akhirnya, diputuskan untuk tetap disalurkan 
mengingat perbedaan data yang digunakan keduanya, meski akhirnya proses penyaluran tidak 
optimal. 

Karena itu, Ida menjanjikan, bagi yang sudah menerima BSU gelombang I namun tak 
mendapatkannya kembali di gelombang II akan disalurkan di bulan ini. Dia memastikan, hak 
mereka tidak hilang Pihaknya pun sudah melakukan kesepakatan dengan Kementerian Keuangan 
(Keuangan) mengenai hal ini. Sisa anggaran di akhir tahun dikembalikan terlebih dahulu sebagai 
bentuk pertanggungjawaban keuangan. Kemudian, setelah proses rekonsiliasi data antara 



 

111 
 

pihaknya dengan bank penyalur rampung maka ia akan meminta kembali agar data yang sudah 
clear bisa disalurkan kembali. 

"Mudah-mudahan dalam bulan Januari ini, yang memang sudah menerima pada program 
gelombang l dan betul-betul datanya sudah clear. Kami akan mintakan untuk perbendaharan 
negara menyalurkan kembali," jelasiya. 

Sementara itu, disinggung soal kelanjutan penyaluran BSU tahun ini, Ida mengaku belum dapat 
perintah untuk kembali menyalurkan. Namun, data evaluasi yang dimiliki oleh pihaknya akan 
diserahkan ke Menko Perekonomian untuk jadi bahan pertimbangan penyaluran di 2021 bila 
dirasa kondisi perekonomian belum membaik 

Pada bagian lain, ada kabar baik bagi para guru non PNS di bawah naungan Kementerian Agama 
(Kemenag). Sebab kementerian yang kini dipimpin Yaqut Cholil Qoumas itu berencana 
memperpanjang penyaluran BSU bagi para guru non PNS. Tidak tanggung-tanggung, usulan 
perpanjangan penyaluran BSU tersebut mencapai enam bulan. 

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Menag Yaqut saat mengikuti rapat bersama Komisi 
VIII DPR di Jakarta kemarin (18/1). "Diusulkan kembali pencairan BSU enam bulan lagi," 
katanya. Bahkan Kemenag juga akan memperluas cakupan penerima BSU. Yaitu untukpara 
dosen non- PNS dan guru atau ustad di pesantren. 

Lebih lanjut Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Ali Rhamdani berharap usulan mereka 
untuk kembali menyalurkan BSU bisa terlaksana. "Pertimbangan kami adalah untuk memberikan 
bantuan atas beban yang diterima guru honorer kita," katanya usai mengikuti rapat di DPR. 

Selain itu pejabat yang akrab disapa Dhani itu berharap usulan mereka untuk memperluas 
sasaran BSU bisa terelasisasi. Yakni untuk dosen non PNS serta guru atau ustaz di pondok 
pesantren. Data dari Kemenag saat ini menyebutkan jumlah dosen non PNS di perguruan tinggi 
keagamaan Islam (PTKI) berjumlah 25.186 orang Perinciannya adalah 5.003 dosen non PNS di 
PTKI negeri dan 20.165 dosen non PNS di PTKI swasta. Jumlah dosen non PNS Kemenag 
terbanyak berada di Provinsi Jawa Umur yaitu 5.820 orang Kemudian di Provinsi Jawa Barat ada 
3.4040 dan di Provinsi Aceh ada 2.043 orang 

Di dalam tersebut juga dibahas persoalan minimnya kuota rekrutmen pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi guru untuk Kemenag Yaqut menyampaikan Kemenag 
mendapatkan kuota PPPK 2021 hanya 9.464orang Formasi ini untuk guru madrasah, guru PAI di 
sekolah, dan dosen di PTKI. 

Dia menghitung jumlah tersebut belum memadai untuk pemenuhan kebutuhan guru di bawah 
naungan Kemenag sebanyak 68.065 orang 

"(Kuota PPPK Kemenag Red) Baru 14 persen dari total kebutuhan," katanya. Selain itu kuota 
PPPK di Kemenag yang hanya 9.464 orang itu sangat jomplang dibandingkan dengan kuota PPPK 
guru di Kemendikbud yang mencapai satu juta kursi.(mia/wan/jpg) 
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Judul BSU Tak Optimal Karena Terkendala Rekening Penerima 

Nama Media Kedaulatan Rakyat 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL Pg1&7 

Jurnalis d 

Tanggal 2021-01-19 10:38:00 

Ukuran 136x154mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 20.808.000 

News Value Rp 208.080.000 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam hal ini kami bisa menjelaskan penyebab 
rekening belum tersalurkan yang pertama ada duplikasi, ada rekening ganda 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan 
penerima terbanyak sebesar 2.508.979 orang 

neutral - Felly Estelita Runtuwene (Kepala Bidang Sarana Prasarana) Jadi, dalam hal ini Komisi 
IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan evaluasi kinerja 
pengelolaan program BSU Tahun 2020 untuk menjadi bahan rujukan program BSU di tahun 
berikutnya 

 

Ringkasan 

Realisasi penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) hingga akhir 2020 mencapai 98,91 persen dari 
target yang ditetapkan. Dikatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, kendala 
utama tidak tercapainya target penyaluran kepada 12.403.896 pekerja yang menerima upah/gaji 
di bawah Rp 5 juta/bulan adalah karena permasalahan dalam rekening penerima. 

"Dalam hal ini kami bisa menjelaskan penyebab rekening belum tersalurkan yang pertama ada 
duplikasi, ada rekening ganda," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang 
dipantau secara virtual dari Jakarta pada Senin (18/1). 

 

BSU TAK OPTIMAL KARENA TERKENDALA REKENING PENERIMA 

Realisasi penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) hingga akhir 2020 mencapai 98,91 persen dari 
target yang ditetapkan. Dikatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, kendala 
utama tidak tercapainya target penyaluran kepada 12.403.896 pekerja yang menerima upah/gaji 
di bawah Rp 5 juta/bulan adalah karena permasalahan dalam rekening penerima. 
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"Dalam hal ini kami bisa menjelaskan penyebab rekening belum tersalurkan yang pertama ada 
duplikasi, ada rekening ganda," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang 
dipantau secara virtual dari Jakarta pada Senin (18/1). 

Selain itu, ungkap Ida, terdapat juga beberapa permasalahan seperti rekening yang tidak valid 
dengan ketidaksamaan antara daftar penerima dengan nama rekening, rekening tutup, tidak 
terdaftar di kliring, rekening pasif, tidak sesuai dengan NIK serta telah dibekukan. 

Diakui juga bahwa penyaluran tidak bisa mencapai 100 persen karena pada 31 Desember 2020 
seluruh dana, termasuk anggaran untuk subsidi upah, harus dikembalikan ke kas negara. Jadi, 
lanjut Ida, rincian yang dilaporkan kepada Komisi IX DPR RI adalah gelombang I untuk Agustus-
Oktober 2020 disalurkan kepada 12.293.134 orang atau 99,11 persen dari target dengan 
110.762 tidak tersalurkan. 

Sementara gelombang II untuk November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 orang 
atau 98,71 persen dari target dengan 159.727 tidak tersalurkan. Ida mengatakan, dari Rp 29,7 
triliun yang dianggarkan, sampai dengan akhir 2020 total anggaran yang telah digunakan adalah 
sebesar Rp 29,4 triliun. 

Mengenai rata-rata penerima BSU, menurutnya, memiliki gaji sekitar Rp 3,1 juta, atau sesuai 
dengan syarat menjadi penerima subsidi yaitu di bawah Rp5 juta. Sedang jumlah penerima total 
413.649 perusahaan yang karyawannya mendapatkan bantuan yang didasarkan keanggotaan 
BPJS Ketenagakerjaan tersebut. 

Untuk daerah yang menerima bantuan terbanyak adalah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan 
total disalurkan kepada 8.714.855 orang dari 272.657 perusahaan. "Dan DKI Jakarta menjadi 
provinsi dengan penerima terbanyak sebesar 2.508.979 orang," kata Ida. 

Sehubungan hal itu, Komisi IX mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan melakukan 
evaluasi terhadap kinefja pengelolaan BSU. Hal ini agar dapat diperbaiki jika pemerintah 
memutuskan untuk melanjutkan program tersebut 

"Jadi, dalam hal ini Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan 
evaluasi kinerja pengelolaan program BSU Tahun 2020 untuk menjadi bahan rujukan program 
BSU di tahun berikutnya," tegas Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene dari Fraksi Partai 
NasDem. (Ful)-d 
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Judul Penyebab BLT Ketenagakerjaan Tak Cair & Update BSU Termin 3 2021 

Nama Media tirto.id 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://tirto.id/penyebab-blt-ketenagakerjaan-tak-cair-update-bsu-
termin-3-2021-f9mK 

Jurnalis Dipna Videlia Putsanra 

Tanggal 2021-01-19 10:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami bisa menjelaskan penyebab rekening 
belum tersalurkan yang pertama ada duplikasi, ada rekening ganda 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada 
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan 
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini 
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan 
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali 

neutral - Felly Estelita Runtuwene (Kepala Bidang Sarana Prasarana) Komisi IX DPR RI mendesak 
Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan program BSU 
Tahun 2020 untuk menjadi bahan rujukan program BSU di tahun berikutnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami 
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya 
hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika 
kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita 
bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021 

 

Ringkasan 

Mengapa BLT BPJS Ketenagakerjaan tak cair 100 persen dan update BSU termin 3 2021. Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kendala utama tidak tercapainya target 
penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan kepada 12.403.896 pekerja yang menerima upah/gaji di 
bawah Rp5 juta/bulan adalah karena permasalahan dalam rekening penerima. 
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PENYEBAB BLT KETENAGAKERJAAN TAK CAIR & UPDATE BSU TERMIN 3 2021 

Mengapa BLT BPJS Ketenagakerjaan tak cair 100 persen dan update BSU termin 3 2021. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kendala utama tidak tercapainya 
target penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan kepada 12.403.896 pekerja yang menerima 
upah/gaji di bawah Rp5 juta/bulan adalah karena permasalahan dalam rekening penerima. 

"Kami bisa menjelaskan penyebab rekening belum tersalurkan yang pertama ada duplikasi, ada 
rekening ganda," kata Menaker Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang dipantau 
secara virtual dari Jakarta pada Senin (18/1/2021), seperti dikutip Antara News. 

Selain itu, tegas Ida, terdapat juga beberapa permasalahan lain seperti rekening yang tidak valid 
dengan ketidaksamaan antara daftar penerima dengan nama rekening, rekening tutup, tidak 
terdaftar di kliring, rekening pasif, tidak sesuai dengan NIK serta telah dibekukan. 

Penyaluran juga tidak bisa mencapai 100 persen karena pada 31 Desember 2020 seluruh dana, 
termasuk anggaran untuk subsidi upah, harus dikembalikan ke kas negara. 

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir 
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan," ujarnya. 

Ida menambahkan, uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban 
keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Namun Menaker memastikan, 
penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, penyaluran akan diupayakan 
untuk dilanjutkan kembali. 

"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah 
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk 
menyalurkan kembali," kata Menaker Ida menambahkan. 

Updata Penyaluran BLT Termin 2 Realisasi penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) hingga akhir 
2020 atau termin 2 mencapai 98,91 persen dari target yang ditetapkan. 

Rincian yang dilaporkan Menaker Ida kepada Komisi IX DPR RI adalah gelombang I untuk 
Agustus-Oktober 2020 disalurkan kepada 12.293.134 orang atau 99,11 persen dari target 
dengan 110.762 tidak tersalurkan. 

Gelombang II untuk November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 orang atau 98,71 
persen dari target dengan 159.727 tidak tersalurkan. 

Dari Rp29,7 triliun yang dianggarkan, sampai dengan akhir 2020 total anggaran yang telah 
digunakan adalah sebesar Rp29,4 triliun. 

Menurut Ida, rata-rata penerima BSU memiliki gaji sekitar Rp3,1 juta, atau sesuai dengan syarat 
menjadi penerima subsidi yaitu di bawah Rp5 juta. Total 413.649 perusahaan yang karyawannya 
mendapatkan bantuan yang didasarkan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 
itu. 

Daerah yang menerima bantuan terbanyak adalah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan total 
disalurkan kepada 8.714.855 orang dari 272.657 perusahaan. Daerah DKI Jakarta menjadi 
provinsi dengan penerima terbanyak sebesar 2.508.979 orang. 

Terkait hal itu, Komisi IX mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan melakukan evaluasi 
terhadap kinerja pengelolaan BSU agar dapat diperbaiki jika pemerintah memutuskan untuk 
melanjutkan program tersebut. 
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"Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan evaluasi kinerja 
pengelolaan program BSU Tahun 2020 untuk menjadi bahan rujukan program BSU di tahun 
berikutnya," ujar Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene dari Fraksi Partai Nasdem. 

Kapan BSU Termin 3 2021 Cair? Terkait pertanyaan mengenai penyaluran BSU tahun 2021, 
Menaker Ida belum bisa memberikan kepastian penyalurannya kembali. 

"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan 
kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan 
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perkonomian kita belum normal 
kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan 
kembali pada tahun 2021, "kata Menaker Ida. 
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Judul Tangerang GelarVirtual Job Fair, Tersedia 1.162 Lowongan 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Bursa Kerja Online Kota Tangerang 

Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qn5w6u330/tangerang-gelar-
emvirtual-job-fairem-tersedia-1162-lowongan 

Jurnalis Bilal Ramadhan 

Tanggal 2021-01-19 10:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Rakhmansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang) Masyarakat bisa 
langsung tanya-tanya apa yang butuh diperjelas terkait lowongan ini, melalui kolom komentar 
live streaming. Semoga ini bisa menjadi rezeki di awal tahun bagi mereka yang masih 
menganggur, akibat pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang kembali menggelar 
bursa kerja (job fair) virtual. Pada jobfair tersebut, tersedia ribuan lowongan pekerjaan yang 
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Tangerang. 

Kepala Disnaker Kota Tangerang Rakhmansyah mengungkapkan, pada virtual job fair yang 
berlangsung pada Selasa (19/1/2021) tersebut, ada sebanyak 10 perusahaan dengan 1.162 
lowongan dan 33 jabatan yang tersedia. Adapun kualifikasi pendidikannya, untuk S1 sebanyak 
sembilan orang, D3 sebanyak 71 orang, dan untuk tingkat SMA/ SMK sebanyak 1.082 orang. 

 

TANGERANG GELARVIRTUAL JOB FAIR, TERSEDIA 1.162 LOWONGAN 

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang kembali menggelar 
bursa kerja (job fair) virtual. Pada jobfair tersebut, tersedia ribuan lowongan pekerjaan yang 
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Tangerang. 

Kepala Disnaker Kota Tangerang Rakhmansyah mengungkapkan, pada virtual job fair yang 
berlangsung pada Selasa (19/1/2021) tersebut, ada sebanyak 10 perusahaan dengan 1.162 
lowongan dan 33 jabatan yang tersedia. Adapun kualifikasi pendidikannya, untuk S1 sebanyak 
sembilan orang, D3 sebanyak 71 orang, dan untuk tingkat SMA/ SMK sebanyak 1.082 orang. 

Kesepuluh perusahaan yang terlibat dalam virtual job fair tersebut, kata Rakhmansyah akan 
melakukan presentasi dan penjelasan terkait loker melalui siaran streaming youtube channel 
Kota Tangerang. 
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Dalam kesempatan itu, masyarakat bisa bertanya atau berkomunikasi langsung dengan pihak 
perusahaan melalui kolom komentar saat live streaming berlangsung. Adapun, waktu acaranya 
berlangsung pada pukul 09.00 hingga 12.20 WIB. 

"Masyarakat bisa langsung tanya-tanya apa yang butuh diperjelas terkait lowongan ini, melalui 
kolom komentar live streaming. Semoga ini bisa menjadi rezeki di awal tahun bagi mereka yang 
masih menganggur, akibat pandemi Covid-19," tutur dia dalam keterangannya, Selasa (19/1). 
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Judul Sepanjang 2020, 1.783 TKA Asal China Bekerja di KEK Galang Batang 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend TKA China di KEK Galang Batang 

Halaman/URL https://kumparan.com/kepripedia/sepanjang-2020-1-783-tka-asal-
china-bekerja-di-kek-galang-batang-1v0W3ERRPsG 

Jurnalis kepripedia 

Tanggal 2021-01-19 10:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Indra Hidayat (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan) Ada yang 
bekerja di PT BAI (Bintan Alumina Indonesia) maupun perusahaan-perusahaan kontraktor dan 
sub kontraktor (subkon) 

positive - Indra Hidayat (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan) Rata-rata 
setiap orang hanya diberikan masa kerja selama 6 bulan saja. Jadi yang masih bekerja di KEK 
Galang Batang sekarang tinggal 996 orang lagi 

negative - Indra Hidayat (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan) Sebenarnya 
industri di KEK Galang Batang dijadwalkan operasi pada awal tahun ini namun terkendala karena 
COVID-19 maka mundur dan direncanakan dipertengahan 2021 mendatang 

 

Ringkasan 

Sebanyak 1.783 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok, China bekerja di Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, sepanjang tahun 
2020. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan, Indra 
Hidayat, Senin (18/1) kemarin. 

 

SEPANJANG 2020, 1.783 TKA ASAL CHINA BEKERJA DI KEK GALANG BATANG 

Sebanyak 1.783 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok, China bekerja di Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, sepanjang tahun 
2020. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan, Indra 
Hidayat, Senin (18/1) kemarin. 
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"Ada yang bekerja di PT BAI (Bintan Alumina Indonesia) maupun perusahaan-perusahaan 
kontraktor dan sub kontraktor (subkon)," ujarnya. 

Ia mengungkapkan, para TKA tersebut bekerja di berbagai bidang. Namun demikian jumlah TKA 
yang bekerja saat ini sudah berkurang. Tercatat, mulai dari Januari hingga Oktober 2020 ada 
194 TKA yang izin kerjanya sudah selesai. Sehingga mereka kembali ke negara asalnya. 
Kemudian, pada November 2020 hingga Januari 2021 juga ada 602 TKA yang pulang kampung. 

"Rata-rata setiap orang hanya diberikan masa kerja selama 6 bulan saja. Jadi yang masih bekerja 
di KEK Galang Batang sekarang tinggal 996 orang lagi," jelasnya. 

Selain itu, Indra menambahkan, saat ini PT BAI telah mempekerjakan sekitar 3 ribu tenaga kerja 
Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia. Dari total tersebut, sekitar 900 orang berasal dari 
Kabupaten Bintan. 

Sementara target perusahaan tersebut untuk memproduksi alumina ini membutuhkan sekitar 20 
ribu tenaga kerja. Hal ini menjadi peluang besar bagi warg tempatan untuk berpartisipasi di 
kawasan industri terbesar di Bintan. 

"Sebenarnya industri di KEK Galang Batang dijadwalkan operasi pada awal tahun ini namun 
terkendala karena COVID-19 maka mundur dan direncanakan dipertengahan 2021 mendatang," 
ucapnya. 
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Judul Penyaluran BLT Subsidi Gaji 2021, Menaker Minta Jatah ke Sri Mulyani 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/01/19/320/2346840/penyaluran-
blt-subsidi-gaji-2021-menaker-minta-jatah-ke-sri-mulyani?page=1 

Jurnalis Fadel Prayoga 

Tanggal 2021-01-19 10:19:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Okezone (Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri) Total realisasi anggaran BSU 
yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada 
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan 
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 
atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) di 2020. Tercatat, ada sebanyak 24.537.303 pekerja yang 
telah mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut. 

 

PENYALURAN BLT SUBSIDI GAJI 2021, MENAKER MINTA JATAH KE SRI MULYANI 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi 
Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) di 2020. Tercatat, ada sebanyak 24.537.303 
pekerja yang telah mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, pada tahapan BSU termin I disalurkan 
kepada 12.293.134 pekerja. Kemudian, termin II tercatat sebanyak 12.244.168 penerima. 

"Total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000," kata Ida dalam 
Instagram @kemnaker yang dikutip Okezone, Selasa (19/1/2021). 

Dia mengaku ada rekening yang belum dapat tersalurkan dikarenakan beberapa hal seperti 
duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif 
dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan. 
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"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir 
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida. 

Politikus PKB itu menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk 
pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Namun Ibu 
Ida memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, penyaluran 
akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. 
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Judul Menaker Ida Belum Dapat Perintah untuk Penyaluran BSU di Tahun 
2021 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/19/menaker-ida-
belum-dapat-perintah-untuk-penyaluran-bsu-di-tahun-2021 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-01-19 10:03:00 

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) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami 
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan 
kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perekonomian 
kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan 
untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada 
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan 
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini 
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan 
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya belum bisa memberikan 
kepastian soal penyaluran Bantuan Subsidi Upah/Gaji (BSU) di tahun anggaran 2021, karena 
belum adanya perintah untuk kembali menyalurkan BSU. 

 

MENAKER IDA BELUM DAPAT PERINTAH UNTUK PENYALURAN BSU DI TAHUN 2021 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya belum bisa 
memberikan kepastian soal penyaluran Bantuan Subsidi Upah/Gaji (BSU) di tahun anggaran 
2021, karena belum adanya perintah untuk kembali menyalurkan BSU. 
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Hal itu disampaikan Ida saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI pada Senin 
(19/1/2021). 

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

Ida mengatakan pihaknya sudah memiliki hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan 
Kemenko Perekonomian. 

Meski pihaknya belum mendapat kepastian karena belum adanya perintah, ada kemungkinan 
program BSU akan dilanjutkan, jika kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya kembali 
normal. 

"Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko 
Perekonomian. Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang 
Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021, "kata 
Menaker Ida. 

Ida menjelaskan proses penyaluran BSU bagi pekerja/buruh di tahun 2020 telah mencapai 98,91 
persen dengan total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29, 4 triliun. 

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. 

Ida tak menampik adanya kendala dalam penyaluran, karena adanya duplikasi data, nomor 
rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu 
yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan. 

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir 
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan," ujarnya. 

Menaker Ida menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk 
pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. 

Namun Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, 
penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. 

"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah 
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk 
menyalurkan kembali," ujarnya. 
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Judul Beberkan Nasib Pekerja yang Belum Dapat BLT, Begini Penjelasan 
Menaker Ida Fauziah 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://video.tribunnews.com/view/199594/beberkan-nasib-pekerja-
yang-belum-dapat-blt-begini-penjelasan-menaker-ida-fauziah 

Jurnalis Dita Dwi Puspitasari 

Tanggal 2021-01-19 10:03:00 

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

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

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memberikan penjelasan terbaru terkait perpanjangan 
BLT bagi para pekerja. Ida juga menginformasikan nasib para pekerja yang belum mendapat 
bantuan langsung tunai tersebut. Menurut penjelasan Menaker Ida Fauziah pada Senin 
(18/1/2021), Ia belum bisa memastikan BLT bagi pekera di tahun 2021 diperpanjang atau tidak. 

 

BEBERKAN NASIB PEKERJA YANG BELUM DAPAT BLT, BEGINI PENJELASAN 
MENAKER IDA FAUZIAH 

TRIBUN-COM - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memberikan penjelasan terbaru terkait 
perpanjangan BLT bagi para pekerja. Ida juga menginformasikan nasib para pekerja yang belum 
mendapat bantuan langsung tunai tersebut. 

Menurut penjelasan Menaker Ida Fauziah pada Senin (18/1/2021), Ia belum bisa memastikan 
BLT bagi pekera di tahun 2021 diperpanjang atau tidak, keputusan tersebut diinformasikan 
tergantung pada Menko bidang Perekonomian. 

Ida Fauziah Ingin Ajak Stakeholder Bahas Detail UU Cipta Kerja yang Disahkan DPR RI Selain 
itu, pertimbangan juga tergantung lepada Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto. 
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Diakuinya, pada APBN tahun 2021, ia belum menerima perintah untuk menyalirkan kembali 
bantuan. 

"Untuk APBN tahun 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali 
program BSU. Saya kira, dari kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami berikan kepada 
dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian," katanya di Jakarta yang ditayangkan secara 
virtual, Senin (18/1/2021). 

Diinformasikan, bahwa program BLT akan kembali dilanjutkan jik aperekonomian indonesi mulai 
membaik dan kembali normal. 

Ida Fauziah Bantah Upah Minimum Makin Kecil dalam RUU Cipta Kerja "Jika memang kondisi 
perekonomiannya belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang program evaluasi bisa 
kita pertimbangkan kembali untuk dilakukan di tahun 2021," ucap dia. 

Sementara untuk pekerja yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pada termin kedua 
pada November-Desember 2020, pihaknya akan mengupayakan kembali penyaluran pada 
Januari. 

Dengan syarat, apabil adata penerima yang alami kendala tersebut dapatterselesaikan. 

(Tribun-Video.com/Surya.co.id) Menaker dan Nasib yang Belum Menerima. 
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Judul 1.782 TKA China yang Kerja di KEK Galang Batang 2020, Bagaimana 
Tahun Ini? 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend TKA China di KEK Galang Batang 

Halaman/URL https://kumparan.com/batamnews/1-782-tka-china-yang-kerja-di-kek-
galang-batang-2020-bagaimana-tahun-ini-1v0Vg0oDiUG 

Jurnalis BATAMNEWS 

Tanggal 2021-01-19 09:57:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Indra Ambon (None) Jadi KEK Galang Batang telah mempekerjakan 1.782 TKA dari 
Januari-Desember. Mereka bekerja di berbagai bidang 

negative - Indra Ambon (None) Hingga Januari 2021 ini sebanyak 796 orang yang sudah pulkam 
ke Cina. Jadi yang masih bekerja di KEK Galang Batang sekarang tinggal 996 orang lagi 

negative - Indra Ambon (None) Sebenarnya industri di KEK Galang Batang dijadwalkan operasi 
pada awal tahun ini namun terkendala karena covid-19, maka mundur dan direncanakan di 
pertengahan 2021 mendatang 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bintan mencatat sebanyak 1.783 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal 
Tiongkok yang bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kecamatan Gunung 
Kijang, Bintan. 

Mereka bekerja di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) maupun perusahaan-perusahaan 
kontraktor dan sub kontraktor (subkon). 

 

1.782 TKA CHINA YANG KERJA DI KEK GALANG BATANG 2020, BAGAIMANA TAHUN 
INI? 

- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bintan mencatat sebanyak 1.783 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal 
Tiongkok yang bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kecamatan Gunung 
Kijang, Bintan. 

Mereka bekerja di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) maupun perusahaan-perusahaan 
kontraktor dan sub kontraktor (subkon). 
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"Jadi KEK Galang Batang telah mempekerjakan 1.782 TKA dari Januari-Desember. Mereka 
bekerja di berbagai bidang," ujar pria yang sering disapa Indra Ambon ini. 

Namun keberadaan TKA di KEK Galang Batang berangsur kurang. Sebab tidak selamanya mereka 
bekerja disana melainkan sesuai dengan izin yang diberikan. Rata-rata setiap orang hanya 
diberikan masa kerja selama 6 bulan saja. 

Dari Januari-Oktober 2020 ada 194 TKA yang izin kerjanya sudah selesai. Sehingga mereka 
kembali ke China. Kemudian pada periode November 2020-Januari 2021 juga ada 602 TKA China 
yang kembali ke negaranya. 

"Hingga Januari 2021 ini sebanyak 796 orang yang sudah pulkam ke Cina. Jadi yang masih 
bekerja di KEK Galang Batang sekarang tinggal 996 orang lagi," jelasnya. 

PT BAI selaku perusahaan utama yang mengelola KEK Galang Batang telah mempekerjakan 3 
ribuan lebih tenaga kerja Indonesia atau pribumi dari berbagai daerah di Indonesia. Dari total 
tersebut, sebanyak 900-an berasal dari lokal yaitu Kabupaten Bintan. 

Sementara target PT BAI untuk memproduksi alumina ini membutuhkan sedikitnya 20 ribuan 
tenaga kerja. Hal ini menjadi peluang besar bagi warga tempatan untuk berpartisipasi di kawasan 
industri terbesar di Bintan. 

"Sebenarnya industri di KEK Galang Batang dijadwalkan operasi pada awal tahun ini namun 
terkendala karena covid-19, maka mundur dan direncanakan di pertengahan 2021 mendatang," 
ucapnya. 

(ary) Berita ini pertama kali terbit di. 
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Judul BLT Subsidi Gaji Tidak Tersalurkan 100 Persen, Ini Kendala dan Kabar 
Penyaluran Tahun 2021 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/19/092000165/blt-
subsidi-gaji-tidak-tersalurkan-100-persen-ini-kendala-dan-kabar 

Jurnalis Retia Kartika Dewi 

Tanggal 2021-01-19 09:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total penerima BSU secara nasional sebanyak 
12,2 juta orang, dengan rata-rata gaji Rp 3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya 
penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada 
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan 
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini 
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan 
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan 
kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perkonomian kita 
belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk 
bisa dilakukan kembali pada tahun 2021 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebutkan bahwa proses penyaluran BLT subsidi gaji 
2020 sudah mencapai 98,91 persen. Sehingga total dana yang sudah disalurkan oleh 
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) untuk bantuan subsidi upah ( BSU ) sebesar Rp 29 
triliun, tepatnya Rp 29.444.763.600.000. 

 

BLT SUBSIDI GAJI TIDAK TERSALURKAN 100 PERSEN, INI KENDALA DAN KABAR 
PENYALURAN TAHUN 2021 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebutkan bahwa proses penyaluran BLT subsidi gaji 
2020 sudah mencapai 98,91 persen. Sehingga total dana yang sudah disalurkan oleh 
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Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) untuk bantuan subsidi upah ( BSU ) sebesar Rp 29 
triliun, tepatnya Rp 29.444.763.600.000. 

Sebelumnya, BSU disalurkan dengan dua tahap/termin yakni termin I yang dilaksanakan pada 
September-Oktober 2020, dan termin II dilaksanakan pada November-Desember 2020. 

Menaker Ida melaporkan, saat ini dana subsidi gaji/upah termin I sudah tersalurkan kepada 
12.293.134 orang, dengan realisasi anggaran mencapai Rp 14.751.760.800.000 atau setara 
99,11 persen. 

Sementara untuk termin II telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang dengan realisasi anggaran 
mencapai Ro 14.693.022.800.000 atau jika sebesar 98,71 persen. 

"Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12,2 juta orang, dengan rata-rata gaji Rp 3,12 
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 
perusahaan," kata Menaker Ida dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa 
(19/01/2021). 

Diketahui, mereka yang mendapatkan BSU merupakan pekerja/buruh yang mendapatkan gaji di 
bawah Rp 5 juta per bulan dan telah terdaftar aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan sejak Juni 2020. 

Ida menyampaikan, terkait rekening pekerja yang memenuhi syarat namun belum dapat 
tersalurkan, hal itu dikarenakan adanya kendala, di antaranya: "Untuk menyelesaikan 
permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana 
sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan," 
ujar Menaker Ida. 

Ia menambahkan, uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban 
keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. 

Selain itu, Menaker Ida juga memastikan bahwa penerima BSU yang datanya sudah valid dan 
tidak ada masalah, penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. 

"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah 
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk 
menyalurkan kembali," lanjut dia. 

Terkait pertanyaan mengenai penyaluran subsidi gaji tahun 2021, Menaker Ida belum bisa 
memberikan kepastian penyalurannya kembali. 

Menurutnya, pihaknya belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU pada 
anggaran APBN 2021. 

"Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko 
Perekonomian. Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang 
Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," ujar 
Menaker Ida. 
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Judul Update BSU 2021 dan Penjelasan Menaker Kapan BLT Upah Termin 3 
Cair 

Nama Media tirto.id 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://tirto.id/update-bsu-2021-dan-penjelasan-menaker-kapan-blt-
upah-termin-3-cair-f9mA 

Jurnalis Yantina Debora 

Tanggal 2021-01-19 09:14:00 

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) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami 
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kondisi perkonomian kita belum normal 
kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan 
kembali pada tahun 2021 

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 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada 
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan 
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini 
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan 
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali 

 

Ringkasan 

Update BSU 2021 dan penjelasan dari Menaker Ida Fauziyah soal kapan BLT upah termin 3 
dicairkan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah belum bisa memberikan kepastian 
apakah bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT upah termin 3 akan disalurkan tahun 2021. 
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UPDATE BSU 2021 DAN PENJELASAN MENAKER KAPAN BLT UPAH TERMIN 3 CAIR 

Update BSU 2021 dan penjelasan dari Menaker Ida Fauziyah soal kapan BLT upah termin 3 
dicairkan. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah belum bisa memberikan kepastian apakah 
bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT 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. 

Menurut menaker Ida, hingga saat ini pihaknya sudah menyiapkan hasil evaluasi yang akan 
diberikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. 

"Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini 
kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," ujar Menaker. 

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. 

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir 
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan," ujar Menaker. 

Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, 
penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. 

"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah 
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk 
menyalurkan kembali," kata Menaker Ida. 
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Judul Pemerintah Minta Pengujian UU Ciptaker Ditunda 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis ANT 

Tanggal 2021-01-19 09:12:00 

Ukuran 98x139mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 6.272.000 

News Value Rp 18.816.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
Narasumber 

neutral - I Ketut Hadi Priat-nadalam (Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan 
Masyarakat Kemenko Perekonomian) Kami mewakili dari pe-merintah menyampaikan 
permohonan untuk penundaan sidang berhubung kami masih memerlukan waktu yang cukup 
untuk menyusun keterangan dari pemerintah atas permohonan dari pemohon 

negative - Anwar Usman (kuasa hukum pemohon) Dengan segalahormat, kami berposisi pada 
menolak keterangan yang akan di sampaikan oleh pemeri ntah dan/ atau DPR dan kami mohon 
agar Majelis Yang Mulia untuk menyatakan tidak diterima karena beberapa alasan 

 

Ringkasan 

Pemerintah meminta sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja(UU Cip-taker) ditunda karena membutuhkan waktu untuk menyusun keterangan. Sidang 
tersebut sedianya diagendakan untuk mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah, tetapi 
DPR berhalangan hadir dan pemerintah dalam kesempatan itu meminta penundaan. 

 

PEMERINTAH MINTA PENGUJIAN UU CIPTAKER DITUNDA 

Pemerintah meminta sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (UU Ciptaker) ditunda karena membutuhkan waktu untuk menyusun keterangan. 

Sidang tersebut sedianya diagendakan untuk mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah, 
tetapi DPR berhalangan hadir dan pemerintah dalam kesempatan itu meminta penundaan. 

"Kami mewakili dari pemerintah menyampaikan permohonan untuk penundaan sidang 
berhubung kami masih memerlukan waktu yang cukup untuk menyusun keterangan dari 
pemerintah atas permohonan dari pemohon," ujar Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan 
Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian I Ketut Hadi Priat-nadalam sidang secara dar-ing 
di Jakarta. Senin. 

Menanggapi permintaan penundaan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman 
mengingatkan lembaga yang dipimpinnya akan mulai menggelar sidang sengketa hasil pilkada 
pada 26 Januari 2021. 
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Khawatir penundaan sidang akan cukup lama, kuasa hukum pemohon Imam Nasef meminta 
agar majelis hakim menolak keterangan yang akan disampaikan oleh pemerintah dan DPR. 

"Dengan segala hormat, kami berposisi pada menolak keterangan yang akan di sampaikan oleh 
pemerintah dan/ atau DPR dan kami mohon agar Majelis Yang Mulia untuk menyatakan tidak 
diterima karena beberapa alasan," tutur Imam Nasef. 

Permintaan itu disebut akan dibahas lebih lanjut majelis hakim. 

Adapun permohonan pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Ciptaker itu diajukan 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah organisasi serikat pekerja. 

Para pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 
UU Ciptaker. 

Hal-hal yang dipersoalkan dalam pasal-pasal tersebut adalah tenaga kerja asing Jaminan sosial, 
lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, 
waktu kerja,pekerja alih daya, cuti, upah minimum dan pengupahan. 

(Ant) 
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Judul BLT Subsidi Gaji 2020 Disalurkan Lebih dari 90 Persen, Menaker 
Ungkap Kemungkinan Ada BSU 2021 

Nama Media pikiran-rakyat.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011295185/bsu-2020-
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Jurnalis Eka Alisa Putri 

Tanggal 2021-01-19 09:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada 
kendala waktu yang terbatas, karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan 
ke kas negara, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini, 
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan. Maka kita mintakan kembali ke 
perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami 
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya 
hasil evaluasi yang akan kami berikan, dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kondisi perekonomian kita belum normal 
kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan 
kembali pada tahun 2021 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan pembaharuan informasi 
terbaru terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahun 2020. Berdasarkan data per 31 
Desember 2020, BSU yang juga disebut BLT subsidi gaji ini, pada Termin I telah disalurkan 
kepada sebanyak 12.293.134 pekerja atau sekitar 99,11 persen. 

 

BLT SUBSIDI GAJI 2020 DISALURKAN LEBIH DARI 90 PERSEN, MENAKER UNGKAP 
KEMUNGKINAN ADA BSU 2021 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan pembaharuan informasi 
terbaru terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahun 2020. 
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Berdasarkan data per 31 Desember 2020, BSU yang juga disebut BLT subsidi gaji ini, pada 
Termin I telah disalurkan kepada sebanyak 12.293.134 pekerja atau sekitar 99,11 persen. 

Kemudian pada BSU Termin II, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan 
bantuan kepada 12.244.169 orang atau sekitar 98,71 persen. 

Dengan demikian, total realisasi anggaran BSU yang telah berhasil disalurkan Kemnaker adalah 
sebesar Rp29.444.763.600.000. 

Sementara itu, bagi rekening yang belum dapat tersalurkan adalah karena beberapa hal seperti 
duplikasi data, dan nomor rekening yang tidak valid. 

Kemudian, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, 
serta rekening tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau dibekukan. 

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX RI di Jakarta, Senin, 18 Januari 2021, Ida Fauziyah pun 
menyampaikan kendala terkait penyelesaian masalah tersebut. 

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas, karena akhir 
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara, sebagaimana ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan," tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram 
@kemnaker. 

Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara tersebut, 
merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan. Mengingat, tahun anggaran 2020 sudah 
berakhir. 

Tetapi, dia memastikan akan mengupayakan penyaluran BSU untuk dilanjutkan kembali bagi 
penerima yang datanya sudah valid dan tidak bermasalah. 

"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini, rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah 
selesai dilakukan. Maka kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan 
kembali," kata Ida Fauziyah. 

Kemudian terkait pertanyaan mengenai penyaluran BSU tahun 2021, dia belum bisa memberikan 
kepastian mengenai penyalurannya kembali. 

"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan 
kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan, dan 
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian," ujar Ida Fauziyah. 

Dia menambahkan bahwa Program BSU dapat dipertimbangkan, jika kondisi perekonomian 
Indonesia belum kembali normal. 

"Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU 
ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," ucap Ida Fauziyah. 

***. 
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Judul Ini Dia Substansi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210119/12/1344710/ini-dia-
substansi-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan 

Jurnalis Rahmad Fauzan 

Tanggal 2021-01-19 09:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penerapan sistem jaminan kehilangan 
pekerjaan di negeri-negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam mendesain 
sistem jaminan Kehilangan pekerjaan di Indonesia 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semua ini telah ditentukan, diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 [tentang Cipta Kerja]. Kami mem- break down -nya 
dalam aturan pemerintah 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam waktu dekat akan membahas draf RPP 
JKP bersama tripartit. Ini baru draf karena kami dalam proses penyusunan RPP-nya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan substansi yang terdapat dalam Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ida mengatakan 
beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( Unemployment 
Protection ) antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. 

 

INI DIA SUBSTANSI PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan substansi yang terdapat dalam 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Ida mengatakan beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( 
Unemployment Protection ) antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. 

"Penerapan sistem jaminan kehilangan pekerjaan di negeri-negara tersebut dapat dijadikan 
sebagai benchmarking dalam mendesain sistem jaminan Kehilangan pekerjaan di Indonesia," 
kata Ida, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (19/1/2021). 
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Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain instansi yang menjadi regulator, teknis 
operasional, manfaat program, kualifikasi yang mendapatkan manfaat program, durasi dari 
manfaat program JKP tersebut, dan cakupan kepesertaan. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan subtansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu pertama, kepesertaan 
program JKP berasal dari peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu 
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan 
Pensiun (JP). 

Kedua, penyelenggara program JKP terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker. Untuk 
BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit, sementara Kemenaker berkaitan dengan 
pelatihan dan pencarian kerja. 

Ketiga, kriteria PHK dengan melakukan penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan 
status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan 
kesalahan terhadap pekerja. Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal, 
dan cacat total. 

Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan minimal masa kepesertaan prpgram JKP ialah 24 bulan, 
masa iuran 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan. 

Kelima, manfaat. Manfaat program JKP diberikan selama paling lama 6 bulan dengan persentase 
tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional. 

Keenam, dari sisi iuran terdapat batas atas upah, yakni sesuai plafon (ceiling) Jaminan Pensiun 
atau menggunakan rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya dari rekomposisi iuran JKK, 
modal awal, dan iuran pemerintah. 

"Semua ini telah ditentukan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 [tentang Cipta 
Kerja]. Kami mem- break down -nya dalam aturan pemerintah," ucapnya. 

Terkait penyusunan RPP JKP, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga 
terkait penyusunan RPP tentang JKP, terutama dengan kementerian keuangan dan sekarang 
sedang dalam proses finalisasi. 

"Dalam waktu dekat akan membahas draf RPP JKP bersama tripartit. Ini baru draf karena kami 
dalam proses penyusunan RPP-nya," ujarnya. 
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Judul Kemenaker Kebut Penyelesaian 4 RPP Klaster Ketenagakerjaan 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Omnimbus Law 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Progres sejak Desember 2020 hingga Januari 
2021, pemerintah telah melakukan pembahasan dengan tripartit untuk tiga RPP. Yang belum 
dilakukan pembahasan dengan tripartit hanya RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Minggu ini, kami akan undang Tripartit untuk 
kembali membahas RPP JKP 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi semua PP itu sudah, sedang, dan akan 
ditayangkan. RPP TKA sudah ditayangkan dan RPP PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja sudah selesai, dan RUU Pengupahan dalam waktu 
dekat juga akan selesai 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah serap aspirasi dan uji shahih perlu 
ada penyempurnaan-penyempurnaan, dan sudah disempurnakan RPP tentang Pengguna TKA, 
RPP PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; dan 
RPP Pengupahan dalam proses penyempurnaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Minggu ini, kami akan selesaikan RPP JKP. 
Tiga RPP sudah selesai dalam penyempurnaan minggu ini. Itu progress RPP yang diperintahkan 
kepada Kemenaker untuk disiapkan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan terus menyempurnakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah 
(RPP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja. 
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KEMENAKER KEBUT PENYELESAIAN 4 RPP KLASTER KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan terus menyempurnakan empat Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. 

Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 3 RPP bersama Tim Tripartit 
sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. 

Ketiga RPP tersebut yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta 
Pemutusan Hubungan Kerja; dan RPP tentang Pengupahan. 

"Progres sejak Desember 2020 hingga Januari 2021, pemerintah telah melakukan pembahasan 
dengan tripartit untuk tiga RPP. Yang belum dilakukan pembahasan dengan tripartit hanya RPP 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), " kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dikutip dari 
keterangan resminya, Selasa (19/1/2021). 

Ida menyatakan sesuai kesepakatan awal, Kemenaker selalu mengajak pembahasan bersama 
Tim Tripartit setiap pembahasan RPP. 

"Minggu ini, kami akan undang Tripartit untuk kembali membahas RPP JKP," tambahnya. 

Menurutnya, RPP yang telah selesai dibahas tahap berikutnya akan disampaikan ke Menteri 
Kordinator Perekonomian untuk dimuat di portal berita milik pemerintah. 

"Jadi semua PP itu sudah, sedang, dan akan ditayangkan. RPP TKA sudah ditayangkan dan RPP 
PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja sudah 
selesai, dan RUU Pengupahan dalam waktu dekat juga akan selesai," katanya. 

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi untuk menyerap aspirasi dan uji sahih telah dilakukan pada 
Desember 2020, serta pendalaman substansi bersama kementerian/lembaga terkait, termasuk 
membahas RPP Pengupahan dengan Dewan Pengupahan Nasional. 

"Setelah serap aspirasi dan uji shahih perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan, dan sudah 
disempurnakan RPP tentang Pengguna TKA, RPP PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; dan RPP Pengupahan dalam proses 
penyempurnaan, "jelasnya. 

Ia menambahkan hasil penyempurnaan RPP selanjutnya akan disampaikan kepada Kemenko 
Perekonomian. 

"Minggu ini, kami akan selesaikan RPP JKP. Tiga RPP sudah selesai dalam penyempurnaan 
minggu ini. Itu progress RPP yang diperintahkan kepada Kemenaker untuk disiapkan," katanya. 
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Judul Besaran Jaminan Kehilangan Pekerjaan Belum Ditetapkan 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi di JKP nanti ada employment benefit dan 
employment services dan vocational training dan akses penempatan nantinya, dengan 6 bulan 
juga durasi manfaatnya 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penerapan sistem jaminan kehilangan 
pekerjaan di negara-negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam mendesain 
sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan pekerja yang 
dipecat atau PHK akan menerima jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) selama enam bulan. 
Namun, pemerintah belum menetapkan besaran yang bakal diterima pekerja selama enam bulan 
setelah kehilangan pekerjaan. 

 

BESARAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BELUM DITETAPKAN 

JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan pekerja 
yang dipecat atau PHK akan menerima jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) selama enam bulan. 
Namun, pemerintah belum menetapkan besaran yang bakal diterima pekerja selama enam bulan 
setelah kehilangan pekerjaan. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, besaran JKP kemungkinan tidak 
100 persen upah yang diterima setiap bulan ketika bekerja. Bisa jadi, ia mengatakan, hanya 50-
60 persen dari upah yang diterima per bulannya. 

Kendati demikian, ia mengatakan, orang yang kehilangan pekerjaan tidak hanya akan menerima 
jaminan upah, melainkan juga pelatihan keterampilan. "Jadi di JKP nanti ada employment benefit 
dan employment services dan vocational training dan akses penempatan nantinya, dengan 6 
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bulan juga durasi manfaatnya," kata menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin 
(18/1). 

Terkait skema jaminan, ia mengatakan, dana awal JKP akan diambil dari dana milik pemerintah 
sebesar Rp 6 triliun. Namun, ia mengatakan, dana JKP selanjutnya akan diambil dari dana 
perusahaan dan pekerja. 

Menurut Ida, Indonesia akan menyontoh beberapa negara yang telah menjalankan jenis 
jaminan. Ida menegaskan jaminan kehilangan pekerjaan, yang merupakan turunan dari Undang-
Undang Cipta Kerja, bukanlah hal baru dengan beberapa negara telah menerapkan program 
serupa seperti Jepang, Korea Selatan dan Malaysia. 

"Penerapan sistem jaminan kehilangan pekerjaan di negara-negara tersebut dapat dijadikan 
sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia," 
kata dia. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena penerima tidak ikut kriling nasional 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Data NIK di bank tidak sesuai dengan 
penerima subsidi 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Anggaran BSU yang belum tersalurkan per 31 
Desember kami kembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Anggaran sisa ini kita kembalikan ke kas 
negara dan setahu saya akan diberikan kepada guru honerer melalui Kementerian Keuangan. 
Karena itu saya tidak tahu berapa banyak guru honorer yang mendapatkan subsidi gaji, 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Anggaran sisa ini kita kembalikan ke kas 
negara dan setahu saya akan diberikan kepada guru honerer melalui Kementerian Keuangan. 
Karena itu saya tidak tahu berapa banyak guru honorer yang mendapatkan subsidi gaji, 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total 12,4 juta data, 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total 12,4 juta data, 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami 
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya 
hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika 
kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita 
bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum bisa memastikan apakah program Bantuan 
Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) subsidi gaji di 2021. Diketahui, 
program itu diberikan sebesar Rp1,2 juta kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Terkait 
hal itu, Okezone sudah merangkum beberapa fakta, Jakarta, Senin (18/1/2021). 
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NASIB BLT SUBSIDI GAJI 2021, BEGINI 7 FAKTANYA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum bisa memastikan apakah program Bantuan 
Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) subsidi gaji di 2021. Diketahui, 
program itu diberikan sebesar Rp1,2 juta kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. 

Terkait hal itu, Okezone sudah merangkum beberapa fakta, Jakarta, Senin (18/1/2021). 

1. Menaker Ungkap 8 Penyebab BLT Subsidi Gaji Tak Kunjung Cair 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, penyebab BLT subsidi gaji tidak 
tersalurkan 100%. Ada 8 faktor menyebabkan BLT subsidi gaji belum tersalurkan ke rekening 
pekerja. 

Lanjutnya, faktor ketiga ada rekening yang ditutup oleh bank dikarenakan bermasalah. Keempat, 
yaitu rekening pekerja banyak yang tidak terdaftar di kliring. 

"Karena penerima tidak ikut kriling nasional," jelasnya. 

Lalu, faktor kelima adalah rekening pasif dan keenam yakni rekening tidak seduai dengan nomer 
induk kependudukan (NIK). 

"Data NIK di bank tidak sesuai dengan penerima subsidi," katanya. 

2. Pekerja Tak Dapat BLT Subsidi Gaji, Sisa Anggarannya Masuk Kas Negara 

Hingga saat ini, masih ada pekerja yang belum menerima BLT subsidi gaji. Tercatat, bantuan 
pemerintah berupa subsidi gaji/upah yang belum tersalurkan sebanyak 294.160 orang. Data 
tersebut saat ini masih dalam tahap rekonsiliasi dengan Bank Himbara sebagai bank penyalur 
untuk mendapatkan hasil penyaluran yang rill. 

"Anggaran BSU yang belum tersalurkan per 31 Desember kami kembalikan ke kas negara 
sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat 
virtual bersama Komisi IX DPR, Senin (18/1/2021). 

3. 270 Ribu Pekerja Gagal Dapat BLT Subsidi Gaji Rp2,4 Juta 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 110.762 pekerja yang belum menerima 
bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji pada gelombang 1 dan 159.727 pekerja di 
gelombang 2, sehingga totalnya adalah 270.489 pekerja tidak mendapatkan BSU. 

4. Sisa BLT Subsidi Gaji untuk Guru Honorer 

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, anggaran sisa subsidi gaji ini akan rencananya diberikan 
para guru honerer melalui Kementerian Keuangan.Namun, pihaknya tidak mengetahui data yang 
lengkap untuk guru honer yang mendapatkan sisa anggaran dari subsidi gaji 

"Anggaran sisa ini kita kembalikan ke kas negara dan setahu saya akan diberikan kepada guru 
honerer melalui Kementerian Keuangan. Karena itu saya tidak tahu berapa banyak guru honorer 
yang mendapatkan subsidi gaji," kata Menaker dalam video virtual, Senin (18/1/2021). 

5. Kapan BLT Subsidi Gaji 2021 Cair? Ini Jawabannya 

Pemerintah menyatakan bakal melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) di 2021. Namun sayangnya, kelanjutannya masih dipertanyakan karena 
hingga kini belum ada kejelasan dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan. 
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Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah 
Utoh Banja mengatakan hingga kini pihaknya belum diminta untuk menyerahkan data penerima 
BLT gaji di 2021. Oleh sebab itu, BPJS Ketenagakerjaan pun belum memberikan data tersebut. 

"Kami belum menyerahkan data baru terkait BSU 2021," kata Utoh kepada Okezone, Senin 
(18/1/2021). 

Dia menjelaskan, bahwa sewaktu program BSU 2021 lalu ada sekira 12,4 juta data yang 
diserahkan kepada Kemnaker. "Total 12,4 juta data," ujarnya. 

Terkait kelanjutan program tersebut di tahun ini, dirinya mengaku kurang mengetahuinya. Dia 
menyarankan agar menanyakan hal itu kepada pihak Kemnaker. "Sebaiknya dikonfirmasi ke 
Kemnaker terkait kebijakan BSU 2021," kata dia. 

6. Ada 413.649 Perusahaan yang Pekerjanya Terima BLT Subsidi Gaji 

Rata-rata penerima BSU memiliki gaji sekitar Rp3,1 juta, atau sesuai dengan syarat menjadi 
penerima subsidi yaitu di bawah Rp5 juta. Total 413.649 perusahaan yang karyawannya 
mendapatkan bantuan yang didasarkan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 
itu. 

7. BLT Subsidi Gaji 2021, Menaker: Belum Ada Perintah Pencairan 

Kementerian Ketenagakerjaan belum bisa memberikan kepastian penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) berupa subsidi gaji. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa saat 
ini masih melihat kondisi ekonomi Indonesia. 

“Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan 
kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan 
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perkonomian kita belum normal 
kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan 
kembali pada tahun 2021, “kata Menaker Ida dalam video virtual, Senin (18/1/2021). 
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Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Untuk APBN 
tahun 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. 
Saya kira, dari kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami berikan kepada dikoordinasikan oleh 
Pak Menko Perekonomian 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Jika memang 
kondisi perekonomiannya belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang program 
evaluasi bisa kita pertimbangkan kembali untuk dilakukan di tahun 2021 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) 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 

 

Ringkasan 

Kabar buruk bagi Anda pekerja swasta yang tahun lalu menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 
atau subsidi gaji. Untuk tahun ini, belum ada kepastian apakah subsidi gaji akan dilanjutkan atau 
tidak. 

 

PEKERJA YANG BELUM TERIMA BANTUAN SUBSIDI GAJI TERMIN NOVEMBER-
DESEMBER, DIUPAYAKAN CAIR BULAN INI 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kabar buruk bagi Anda pekerja swasta yang tahun lalu menerima 
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji.Untuk tahun ini, belum ada kepastian apakah 
subsidi gaji akan dilanjutkan atau tidak. Subsidi gaji diberikan kepada pekerja swasta yang 
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
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Kabar Terkini Ribka Tjiptaning Politikus PDIP yang Tolak Vaksin Covid-19 Sinovac, Dirotasi di 
DPR Kabar Terkini Kasus DFL Janda Muda yang Dibunuh di Bali, Pembunuhnya Sudah 
Tertangkap? Syaratnya, penerima bantuan subsidi upah gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan. 

Mengenai kelanjutan BSU tahun ini, ternyata belum ada kabar yang pasti. 

Hal itu dikatakan Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah. 

Ia belum bisa memastikan penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) pada tahun ini akan 
berlanjut. 

Ida mengatakan hal tersebut kepada jajaran Komisi IX DPR RI, dalam rapat kerja evaluasi 
program. 

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

Menanti BLT Subsidi Gaji Termin Ketiga 2021, Kapan Cair? Ini Penjelasan Menteri 
Ketenagakerjaan Belum Terima Bantuan Subsidi Upah 2020? Tenang, Kemenaker Upayakan Agar 
Tetap Diberikan "Untuk APBN tahun 2021, kami memang belum menerima perintah untuk 
menyalurkan kembali program BSU. Saya kira, dari kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami 
berikan kepada dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian," katanya di Jakarta yang 
ditayangkan secara virtual, Senin (18/1/2021). 

Ida menambahkan, 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 kembali untuk dilakukan di tahun 2021," ucap dia. 

Sementara, untuk pekerja yang belum menerima 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. 

Bantuan subsidi gaji pada tahun lalu diberikan dua termin. 

Di masing-masing termin peserta mendapat Rp 1,2 juta. 

Uang tersebut merupakan subsidi upah untuk empat bulan. 

Dengan artian setiap bulan peserta mendapat subsidi Rp 600 ribu. 

Subsidi langsung disalurkan ke rekening penerima. 

Tak Tahan Kesepian, Banyak Suami di Indramayu Ceraikan Istrinya yang Jadi TKW. 

 

  



 

150 
 

Judul Kabar Buruk Bagi Penerima Subsidi Gaji, BSU Tahun 2021 Belum Tentu 
Berlanjut, Ini Kata Menaker 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/01/19/kabar-buruk-bagi-penerima-
subsidi-gaji-bsu-tahun-2021-belum-tentu-berlanjut-ini-kata-menaker 

Jurnalis taufik ismail 

Tanggal 2021-01-19 08:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Untuk APBN 
tahun 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. 
Saya kira, dari kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami berikan kepada dikoordinasikan oleh 
Pak Menko Perekonomian 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Jika memang 
kondisi perekonomiannya belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang program 
evaluasi bisa kita pertimbangkan kembali untuk dilakukan di tahun 2021 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) 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 

 

Ringkasan 

Kabar buruk bagi Anda pekerja swasta yang tahun lalu menerima bantuan subsidi upah (BSU) 
atau subsidi gaji. Untuk tahun ini, belum ada kepastian apakah subsidi gaji akan dilanjutkan atau 
tidak. 

 

KABAR BURUK BAGI PENERIMA SUBSIDI GAJI, BSU TAHUN 2021 BELUM TENTU 
BERLANJUT, INI KATA MENAKER 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kabar buruk bagi Anda pekerja swasta yang tahun lalu menerima 
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji. 

Untuk tahun ini, belum ada kepastian apakah subsidi gaji akan dilanjutkan atau tidak. 

Subsidi gaji diberikan kepada pekerja swasta yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
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Ramalan Bintang Selasa 19 Januari 2021 Zodiak Kesehatan: Virgo Jaga Imunitasmu, Libra 
Berolahraga Kenapa Hasan Tak Teteskan Air Mata Saat Syekh Ali Jaber Wafat, Jawaban Sang 
Anak Menyentuh Hati Syaratnya, penerima bantuan subsidi upah gajinya di bawah Rp 5 juta per 
bulan. 

Mengenai kelanjutan BSU tahun ini, ternyata belum ada kabar yang pasti. 

Hal itu dikatakan Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah. 

Ia belum bisa memastikan penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) pada tahun ini akan 
berlanjut. 

Ida mengatakan hal tersebut kepada jajaran Komisi IX DPR RI, dalam rapat kerja evaluasi 
program. 

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

Menanti BLT Subsidi Gaji Termin Ketiga 2021, Kapan Cair? Ini Penjelasan Menteri 
Ketenagakerjaan Belum Terima Bantuan Subsidi Upah 2020? Tenang, Kemenaker Upayakan Agar 
Tetap Diberikan "Untuk APBN tahun 2021, kami memang belum menerima perintah untuk 
menyalurkan kembali program BSU. Saya kira, dari kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami 
berikan kepada dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian," katanya di Jakarta yang 
ditayangkan secara virtual, Senin (18/1/2021). 

Ida menambahkan, 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 kembali untuk dilakukan di tahun 2021," ucap dia. 

Sementara, untuk pekerja yang belum menerima 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. 

Bantuan subsidi gaji pada tahun lalu diberikan dua termin. 

Di masing-masing termin peserta mendapat Rp 1,2 juta. 

Uang tersebut merupakan subsidi upah untuk empat bulan. 

Dengan artian setiap bulan peserta mendapat subsidi Rp 600 ribu. 

Subsidi langsung disalurkan ke rekening penerima. 

Tak Tahan Kesepian, Banyak Suami di Indramayu Ceraikan Istrinya yang Jadi TKW. 

 

  



 

152 
 

Judul Subsidi Gaji Berpeluang Lanjut Tahun Ini, Asalkan. 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210119/12/1344686/subsidi-gaji-
berpeluang-lanjut-tahun-ini-asalkan 

Jurnalis Amanda Kusumawardhani 

Tanggal 2021-01-19 08:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami 
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya 
hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika 
kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita 
bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021 

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 

Kementerian Ketenagakerjaan membuka peluang berlanjutnya subsidi gaji pada tahun ini. 
Keputusan untuk melanjutkan program ini sangat tergantung dengan kondisi ekonomi tahun ini. 

 

SUBSIDI GAJI BERPELUANG LANJUT TAHUN INI, ASALKAN. 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan membuka peluang berlanjutnya subsidi gaji pada 
tahun ini. 

Kendati demikian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan keputusan untuk 
melanjutkan program ini sangat tergantung dengan kondisi ekonomi tahun ini. 

"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan 
kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan 
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perkonomian kita belum normal 
kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan 
kembali pada tahun 2021, " katanya, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (18/1/2021). 
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Sementara itu, proses penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji bagi pekerja 
telah mencapai 98,91 persen dengan total realisasi anggaran senilai Rp29,44 triliun. 

Secara rinci, subsidi gaji gelombang telah tersalurkan kepada 12,29 juta orang, dengan realisasi 
anggaran mencapai Rp14,75 triliun atau setara 99,11 persen. Sebaliknya, subsidi gaji gelombang 
II telah tersalurkan kepada 12.24 juta dengan realisasi anggaran Rp14.69 triliun (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," katanya. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penerapan sistem Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan di negara-negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam mendesain 
sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, beberapa negara telah 
menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Unemployment Protection) seperti Jepang, 
Korea Selatan, dan Malaysia. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini masuk dalam Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan diterapkan di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 
Tahun 2020, tentang Cipta Kerja. 

 

RI TIRU JEPANG, KORSEL, DAN MALAYSIA UNTUK TERAPKAN PROGRAM JAMINAN 
KEHILANGAN PEKERJAAN 

JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, beberapa negara 
telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Unemployment Protection) seperti 
Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
yang akan diterapkan di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja. 

"Penerapan sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di negara-negara tersebut dapat dijadikan 
sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia," 
katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang ditayangkan secara virtual, Senin 
(18/1/2021). 
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Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain instansi yang menjadi regulator, teknis 
operasional, manfaat program, kualifikasi yang mendapatkan manfaat program, durasi dari 
manfaat program JKP tersebut, serta cakupan kepesertaan. 

Subtansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu pertama, kepesertaan program JKP berasal dari 
peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP). 

Kedua, penyelenggara program JKP yang terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker. 
Untuk BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit, sedangkan Kemenaker berkaitan 
dengan pelatihan dan mencari kerja. 

Ketiga, kriteria PHK dengan melakukan penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan 
status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan 
kesalahan terhadap pekerja. Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal, 
dan cacat total. 

Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan minimal masa kepesertaan prpgram JKP ialah 24 bulan, 
masa iuran 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan. 

Kelima, manfaat program JKP diberikan selama paling lama 6 bulan dengan persentase tertentu 
dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional. 

Keenam, dari sisi iuran terdapat batas atas upah, yakni sesuai platform (ceiling) Jaminan Pensiun 
atau menggunakan rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya dari rekomposisi iuran JKK, 
modal awal, dan iuran pemerintah. 
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