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Newstrend Ketenagakerjaan 

21 Januari 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : Jumlah Tenaga Kerja Sektor Manufaktur Turun Tajam 
akibat Pandemi 

Sentimen : Negatif 

 

Ringkasan 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 1,8 juta 

tenaga kerja di industri manufaktur yang terdampak. Jika dilihat secara sektoral 

penurunan jumlahnya sangat tajam dibandingkan dengan sektor lainnya. 

 

Perbandingan sebelum pandemi di Agustus 2019 yang dikeluarkan BPS dengan 

Agustus 2020, ketika sudah mengalami resesi, terjadi pengurangan 1,8 juta orang 

selama satu periode. Sementara, sektor pertanian dan perdagangan paling banyak 

menyerap tenaga kerja selama satu periode di bulan Agustus 2019 hingga ke Agustus 

2020 (year on year/yoy). 

Jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 

juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur 

menjadi sebesar 9,77 juta orang. 

Positif; 47

Negatif; 7

Positif Negatif

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Berita Terbaru



 

2 
 

Judul BERITA FOTO - PULANG KERJA 

Nama Media Warta Kota 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis Antara 

Tanggal 2021-01-21 06:09:00 

Ukuran 95x165mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 17.100.000 

News Value Rp 85.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

BERITA FOTO - PULANG KERJA 

PULANG KERJA --- Sejumlah karyawan berbelanja saat jam pulang kerja di salah satu pabrik di 
Kota Tangerang, Banten, Rabu (20/1). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan 
bahwa angka pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 2.6 juta orang menjadi 9.7 juta 
akibat pandemi Covid-19. Antara/Fauzan 
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Judul 15 Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Peraturan Upah Minimum 

Halaman/URL Pg12&19 

Jurnalis GIT 

Tanggal 2021-01-21 05:22:00 

Ukuran 213x439mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 275.835.000 

News Value Rp 1.379.175.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Achmad Zaini (Kadisnaker Surabaya) Betul. Sudah ada 15 (perusahaan, Red) yang 
mengajukan penangguhan UMK 

positive - Achmad Zaini (Kadisnaker Surabaya) Sudah kami tampung dan diteruskan ke provinsi 
(Disnaker Provinsi jatim, Red) 

positive - Achmad Zaini (Kadisnaker Surabaya) Apa pun hasilnya nanti, kita serahkan ke provinsi 

positive - Tri Andi Suprihartono (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jatim) 
Artinya, diperkenankan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku 

 

Ringkasan 

Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya 2021 sudah ditetapkan menjadi Rp 4.300.479. Ada 
kenaikan Rp 100 ribu dari UMK tahun lalu Rp 4.200.479. Nominal UMK tersebut ternyata masih 
dinilai terlampau tinggi oleh sebagian pelaku usaha. Nah, pengusaha yang merasa keberatan itu 
sudah mengajukan penangguhan UMK 2021 ke Dirias Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya. 
Jumlahnya 15 perusahaan. Kadisnaker Surabaya Achmad Zaini membenarkan informasi tersebut. 
"Betul. Sudah ada 15 (perusahaan, Red) yang mengajukan penangguhan UMK," jelas Zaini 
kepada Jawa Pos kemarin (20/1). 

 

15 PERUSAHAAN AJUKAN PENANGGUHAN UMK 

Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya 2021 sudah ditetapkan menjadi Rp 4.300.479. Ada 
kenaikan Rp 100 ribu dari UMK tahun lalu Rp 4.200.479. Nominal UMK tersebut ternyata masih 
dinilai terlampau tinggi oleh sebagian pelaku usaha. 

Nah, pengusaha yang merasa keberatan itu sudah mengajukan penangguhan UMK 2021 ke 
Dirias Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya. Jumlahnya 15 perusahaan. 
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Kadisnaker Surabaya Achmad Zaini membenarkan informasi tersebut. "Betul. Sudah ada 15 
(perusahaan, Red) yang mengajukan penangguhan UMK," jelas Zaini kepada Jawa Pos kemarin 
(20/1). 

Zaini menolak menyebut nama-nama perusahaan itu. Dia hanya menyampaikan bahwa 15 
korporasi tersebut berasal dari berbagai latar belakang. mulai bidang perdagangan dan jasa, 
industri, properti, hingga lembaga pendidikan. 

Menurut Zaini, banyak faktor yang memicu perusahaan mengajukan penangguhan pembayaran 
UMK 2021. Mulai alasan sulitnya pemasaran hingga menyusutnya kapasitas produksi yang 
berdampak pada pengurangan omzet. "Sudah kami tampung dan diteruskan ke provinsi 
(Disnaker Provinsi jatim, Red)," tuturnya. 

Dia menambahkan, keputusan disetujui atau tidak pengajuan penangguhan UMK sangat 
bergantung pada Disnaker Provinsi Jatim. Disnaker kabupaten/kota tidak berhak memutuskan. 
Pihaknya bersama dewan pengupahan kota hanya memberikan pertimbangan. "Apa pun hasilnya 
nanti, kita serahkan ke provinsi," imbuh Zaini. 

Terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai lumrah adanya penangguhan 
pembayaran UMK. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jatim Tri Andi 
Suprihartono mengatakan, penangguhan UMK adalah hal biasa dan wajaryang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. "Artinya, diperkenankan dengan syarat dan ketentuan yang 
berlaku," papar Tri Andi. 

Dia mengatakan, suatu perusahaan mengajukan penangguhan UMK karena ada masalah 
manajemen keuangan. Perusahaan yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk membayar 
penuh UMK kepada pekerja pada tahun berjalan. "Semua kembali ke kemampuan perusahaan. 
Apalagi saat pandemi seperti ini," im-buhnya. (mar/c7/git) 

RAMAI-RAMAI MINTA PENANGGUHAN 

1. Sudah ada 15 perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2021. 
2. Ada bidang perdagangan dan jasa, industri, properti, hingga lembaga pendidikan. 
3. Pengajuan masuk ke Disnaker Kota Surabaya dan diteruskan ke Disnaker Provinsi Jatim 

untuk diputuskan. 
4. Penangguhan UMK dipicu keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk 

membayar pekerja sesuai UMK. 
5. Apindo mengklaim penangguhan UMK adalah wajar dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya 

GRAFIS: REKY.'JAWA POS 
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Judul Suniah Meninggal di Mesir, Keluarga Bingung Diminta Membayar Rp 
170 Juta Untuk Memulangkannya 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Pemulangan Jenazah PMI Suniah 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/21/suniah-meninggal-
di-mesir-keluarga-bingung-diminta-membayar-rp-170-juta-untuk-
memulangkannya 

Jurnalis Hendra Gunawan 

Tanggal 2021-01-21 05:21:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Kasman (adik Suniah) Katanya itu kalau ingin jenazah dipulangkan ke Tanah Air harus 
menyiapkan uang dalam jumlah besar, pihak kedutaan di sana yang bilang saat mengabari kakak 
saya meninggal 

negative - Kasman (adik Suniah) Sampai sekarang kami dari pihak keluarga belum memutuskan 
harus bagaimana, masih mau berembuk dulu 

negative - Asyriqin Syarif Wahadi (Kepala Desa Dadap) Cuma sedikit yang kami pertanyakan 
kepada konsuler yang ada di Mesir, kenapa masyarakat kami itu seakan-akan ditakut-takuti 
untuk pemulangan jenazah ini, karena kalau ingin dipulangkan harus bayar Rp 170 juta 

positive - Asyriqin Syarif Wahadi (Kepala Desa Dadap) Jadi kami berharap kepada pemerintah 
mohon memberikan kebijakan yang lebih baik untuk warga kami 

neutral - Asyriqin Syarif Wahadi (Kepala Desa Dadap) Kalau dipulangkan, ya, dipulangkan kalau 
seandainya kebijakan untuk dikuburkan di sana, tolong jangan ditakut-takutin masalah finansial 

neutral - Juwarih (Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu) Ini dia (Suniah) 
sebagai pekerja di sana, orang teroris saja bisa dipulangkan tanpa dipungut biaya 

negative - Juwarih (Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu) Saya juga belum 
tahu bahwa ada pihak KBRI meminta uang, jika ada akan kita tindaklanjuti dan kalau keluarga 
meminta bantuan ke kami, kami akan mendesak pemulangan jenazah 

 

Ringkasan 

Satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat, dimintai uang Rp 170 juta untuk memulangkan jenazah 
anggota keluarga mereka, Suniah (50) yang meninggal di Mesir . Suniah adalah pekerja migran 
Indonesia (PMI) atau TKW asal Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. 
Keluarga mengaku kebingungan untuk memulangkan jenazahnya ke Indonesia. Pasalnya, 
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konsuler kedutaan besar republik indonesia (KBRI) di Mesir meminta sejumlah uang dalam 
nominal besar dengan alasan biaya pemulangan jenazah. 

 

SUNIAH MENINGGAL DI MESIR, KELUARGA BINGUNG DIMINTA MEMBAYAR RP 170 
JUTA UNTUK MEMULANGKANNYA 

Satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat, dimintai uang Rp 170 juta untuk memulangkan jenazah 
anggota keluarga mereka, Suniah (50) yang meninggal di Mesir . 

Suniah adalah pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKW asal Desa Dadap, Kecamatan 
Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. 

Keluarga ditakut-takuti dengan sejumlah uang yang harus dikeluarkan jika ingin memulangkan 
jenazah Suniah (50). 

Dia dikabarkan meninggal dunia di Mesir pada Selasa (19/1/2021). 

Mendengar kabar tersebut, pihak keluarga yang ada di Indonesia berkabung. 

Suniah sendiri diketahui ditemukan meninggal dunia seusai mengalami sakit kepala yang teramat 
sangat. 

Ia ditemukan tergeletak di kamar mandi rumah majikannya di Mesir setelah tiga jam tidak keluar 
dari kamar mandi. 

Keluarga mengaku kebingungan untuk memulangkan jenazahnya ke Indonesia. 

Pasalnya, konsuler kedutaan besar republik indonesia (KBRI) di Mesir meminta sejumlah uang 
dalam nominal besar dengan alasan biaya pemulangan jenazah. 

Terlebih, Suniah sendiri diketahui merupakan TKW yang diberangkatkan secara ilegal pada 
sekitar tahun 2019 lalu. 

"Katanya itu kalau ingin jenazah dipulangkan ke Tanah Air harus menyiapkan uang dalam jumlah 
besar, pihak kedutaan di sana yang bilang saat mengabari kakak saya meninggal," ujar adik 
Suniah, Kasman (48) kepada Tribuncirebon.com, Rabu (20/1/2021). 

Kasman menambahkan, selain itu meminta uang dengan nominal besar, konsuler tersebut juga 
menyampaikan, untuk proses pemulangan jenazah kemungkin akan memakan waktu yang lama. 

Yakni, sekitar satu hingga dua bulan dengan alasan pandemi Covid-19. 

"Sampai sekarang kami dari pihak keluarga belum memutuskan harus bagaimana, masih mau 
berembuk dulu," ujarnya. 

Kepala Desa Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi mengaku menyesali adanya permintaan uang 
tersebut. 

Pemerintah desa pun, diakui dia, sama seperti pihak keluarga diberi kabar soal biaya yang harus 
disiapkan oleh pihak konsuler di Mesir . 

"Cuma sedikit yang kami pertanyakan kepada konsuler yang ada di Mesir, kenapa masyarakat 
kami itu seakan-akan ditakut-takuti untuk pemulangan jenazah ini, karena kalau ingin 
dipulangkan harus bayar Rp 170 juta," ujar dia. 

Nominal tersebut disebutkan, Asyriqin Syarif Wahadi, tidak masuk akal. 
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Bahkan seharusnya, pihak keluarga tidak dibebani biaya sepeser pun untuk pemulangan jenazah. 

Negara seharusnya bertanggung jawab penuh dan harus hadir melindungi warga negaranya 
dengan mengedepankan sisi kemanusiaan. 

Dalam hal ini, pemerintah desa, disampaikan Asyriqin Syarif Wahadi, masih mengupayakan agar 
jenazah bisa dipulangkan tanpa keluarga harus mengeluarkan biaya sepeser pun. 

"Jadi kami berharap kepada pemerintah mohon memberikan kebijakan yang lebih baik untuk 
warga kami," ujarnya. 

"Kalau dipulangkan, ya, dipulangkan kalau seandainya kebijakan untuk dikuburkan di sana, 
tolong jangan ditakut-takutin masalah finansial," kata Asyriqin Syarif Wahadi. 

Di tempat terpisah, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, Juwarih 
turut menyesalkan adanya permintaan uang tersebut. 

"Ini dia (Suniah) sebagai pekerja di sana, orang teroris saja bisa dipulangkan tanpa dipungut 
biaya," ucapnya. 

Dalam hal ini, SBMI akan mencoba mengklarifikasi lebih lanjut kepada KBRI di Mesir soal 
permintaan uang tersebut. 

Jika keluarga meminta bantuan kepada SBMI, disampaikan Juwarih, pihaknya pun akan turut 
membantu mengupayakan agar jenazah bisa dibawa ke Tanah Air tanpa dipungut biaya. 

"Saya juga belum tahu bahwa ada pihak KBRI meminta uang, jika ada akan kita tindaklanjuti 
dan kalau keluarga meminta bantuan ke kami, kami akan mendesak pemulangan jenazah," ujar 
dia. (*). 
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Judul Berita Foto - Pengangguran Meningkat 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis Antara 

Tanggal 2021-01-21 04:53:00 

Ukuran 119x191mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 23.800.000 

News Value Rp 119.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

BERITA FOTO - PENGANGGURAN MENINGKAT 

Pengangguran Meningkat 

Sejumlah karyawan berbelanja saat jam pulang kerja di salah satu pabrik di Kota Tangerang, 
Banten, Rabu (20/1). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, angka pengangguran 
di Indonesia meningkat sebanyak 2,6 juta orang menjadi 9,7 juta akibat pandemi. 
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Judul Berita Foto - Angka Pengangguran Meningkat Akibat Covid-19 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis ANT 

Tanggal 2021-01-21 04:35:00 

Ukuran 145x189mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 50.750.000 

News Value Rp 253.750.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
BERITA FOTO - ANGKA PENGANGGURAN MENINGKAT AKIBAT COVID-19 

Berita Foto - Angka Pengangguran Meningkat Akibat Covid-19 

Sejumlah karyawan berbelanja saat jam pulang kerja di salah satu pabrik di Kota Tangerang, 
Banten, Rabu (20/1/2021). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan bahwa angka 
pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 2,6 juta orang menjadi 9,7 juta akibat pandemi 
Covid-19. 
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Judul PMI Asal Jember Akhirnya Bisa Pulang 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Kepulangan PMI Sumarwini 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis ONI 

Tanggal 2021-01-21 04:03:00 

Ukuran 150x193mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 65.250.000 

News Value Rp 195.750.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Agus Maftuh Abegebriel (duta besar Indonesia untuk Arab Saudi) Karena adanya 
tekanan saat pemeriksaan, akhirnya dia mengakui perbuatan yang dituduhkan 

negative - Sumarwini (None) Sebelumnya, KBRI juga melakukan upaya banding untuk 
menganulir vonis denda ganti rugi materiil tersebut. Namun ditolak oleh pengadilan 

 

Ringkasan 

Penantian Sumarwini binti Giono selama tujuh tahun akhirnya berbuah manis. Pekerja migran 
Indonesia (PMI) asal Jember itu kini bisa kembali ke kampung halaman. Yang lebih melegakan, 
dia terbebas dari tuntutan denda Rp 5,6 miliar oleh pemerintah Arab Saudi. Sumarwini 
merupakan penghuni terlama di penampungan KBRI Riyadh Ruhama. Dia terpaksa tinggal di 
sana selama 7 tahun 2 bulan 1 hari setelah sebelumnya harus mendekam di penjara Saudi 
selama 5 tahun. 

 

PMI ASAL JEMBER AKHIRNYA BISA PULANG 

Penantian Sumarwini binti Giono selama tujuh tahun akhirnya berbuah manis. Pekerja migran 
Indonesia (PMI) asal Jember itu kini bisa kembali ke kampung halaman. Yang lebih melegakan, 
dia terbebas dari tuntutan denda Rp 5,6 miliar oleh pemerintah Arab Saudi. 

Sumarwini merupakan penghuni terlama di penampungan KBRI Riyadh Ruhama. Dia terpaksa 
tinggal di sana selama 7 tahun 2 bulan 1 hari setelah sebelumnya harus mendekam di penjara 
Saudi selama 5 tahun. 

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengungkapkan, Sumarwini berangkat 
ke Arab Saudi pada 2006. Sekitar dua tahun bekerja di rumah majikan di Riyadh, perempuan 
kelahiran 1979 itu dituduh melanggar hukum. Dia dituding melakukan tindak kekerasan dan 
perbuatan tidak sewajarnya kepada dua anak majikan yang masih di bawah umur 
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"Karena adanya tekanan saat pemeriksaan, akhirnya dia mengakui perbuatan yang dituduhkan," 
ujar Agus dalam pernyataan resmi kemarin (20/1). 

Oleh pengadilan, Sumarwini divonis 1 tahun penjara, 240 kali cambuk, denda ganti rugi SAR 536 
ribu atau sekitar Rp 1,9 miliar, serta penahanan selama 5 tahun. Dalam persidangan banding di 
pengadilan, sang majikan ternyata menaikkan tuntutan ganti rugi menjadi SAR 1,536 juta atau 
setara Rp 5,6 miliar 

Akibat putusan tersebut, sejak 27 Desember 2008, Sumarwini menjalani kehidupan di dalam 
penjara. "Sebelumnya, KBRI juga melakukan upaya banding untuk menganulir vonis denda ganti 
rugi materiil tersebut. Namun ditolak oleh pengadilan," jelasnya. 

Tim hukum KBRI Riyadh tidak menyerah. Tim terus berupaya membebaskan Sumarwini. 
Akhirnya, setelah lima tahun, tepatnya pada November 2013, KBRI Riyadh berhasil 
mengeluarkannya dari tahanan dengan jaminan. (mia/cl9/oni) 
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Judul BLT Subsidi Gaji Diupayakan Cair Bulan Ini 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/01/20/320/2347783/blt-
subsidi-gaji-diupayakan-cair-bulan-ini?page=1 

Jurnalis Alya Ramadhanti 

Tanggal 2021-01-21 03:03:00 

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 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) 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 BLT subsidi gaji. 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengupayakan pencairan BLT subsidi gaji bagi 
pekerja yang belum dapat BLT subsidi gaji untuk tahun anggaran 2020 tersebut. BLT subsidi gaji 
dengan total Rp2,4 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. 

 

BLT SUBSIDI GAJI DIUPAYAKAN CAIR BULAN INI 

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 BLT subsidi gaji. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengupayakan pencairan BLT subsidi gaji bagi 
pekerja yang belum dapat BLT subsidi gaji untuk tahun anggaran 2020 tersebut. BLT subsidi gaji 
dengan total Rp2,4 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. 

Ada beberapa hal yang membuat 270 ribu pekerja ini belum dapat BLT subsidi gaji. Salah satunya 
soal rekening. 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. 

Ida juga memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, akan 
dilakukan penyaluran kembali. 

Lanjutnya, terkait penyaluran BLT subsidi gaji tahun 2021, dia belum bisa memberikan kepastian 
penyalurannya kembali. Sebab kemnaker belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali 
program BSU. 
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Judul Keluarga Diminta Rp 170 Juta Jika Ingin Pulangkan Jenazah TKW di 
Mesir, Kades Anggap Tak Masuk Akal 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Pemulangan Jenazah PMI Suniah 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/01/21/keluarga-diminta-rp-170-
juta-jika-ingin-pulangkan-jenazah-tkw-di-mesir-kades-anggap-tak-
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Jurnalis Giri 

Tanggal 2021-01-21 01:48:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 
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Narasumber 

negative - Kasman (Adik Suniah) Katanya itu kalau ingin jenazah dipulangkan ke Tanah Air harus 
menyiapkan uang dalam jumlah besar, pihak kedutaan di sana yang bilang saat mengabari kakak 
saya meninggal 

negative - Kasman (Adik Suniah) Sampai sekarang kami dari pihak keluarga belum memutuskan 
harus bagaimana, masih mau berembuk dulu 

negative - Asyriqin Syarif Wahadi (Kepala Desa Dadap) Cuma sedikit yang kami pertanyakan 
kepada konsuler yang ada di Mesir, kenapa masyarakat kami itu seakan-akan ditakut-takuti 
untuk pemulangan jenazah ini, karena kalau ingin dipulangkan harus bayar Rp 170 juta 

positive - Asyriqin Syarif Wahadi (Kepala Desa Dadap) Jadi kami berharap kepada pemerintah 
mohon memberikan kebijakan yang lebih baik untuk warga kami 

neutral - Asyriqin Syarif Wahadi (Kepala Desa Dadap) Kalau dipulangkan, ya, dipulangkan kalau 
seandainya kebijakan untuk dikuburkan di sana, tolong jangan ditakut-takutin masalah finansial 

neutral - Juwarih (Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu) Ini dia (Suniah) 
sebagai pekerja di sana, orang teroris saja bisa dipulangkan tanpa dipungut biaya 

negative - Juwarih (Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu) Saya juga belum 
tahu bahwa ada pihak KBRI meminta uang, jika ada akan kita tindaklanjuti dan kalau keluarga 
meminta bantuan ke kami, kami akan mendesak pemulangan jenazah 

 

Ringkasan 

Keluarga ditakut-takuti dengan sejumlah uang yang harus dikeluarkan jika ingin memulangkan 
jenazah Suniah (50). Suniah merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKW asal Desa 
Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Dia dikabarkan meninggal dunia di Mesir 
pada Selasa (19/1/2021). Keluarga mengaku kebingungan untuk memulangkan jenazahnya ke 
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Indonesia. Pasalnya, konsuler kedutaan besar republik indonesia (KBRI) di Mesir meminta 
sejumlah uang dalam nominal besar dengan alasan biaya pemulangan jenazah. Terlebih, Suniah 
sendiri diketahui merupakan TKW yang diberangkatkan secara ilegal pada sekitar tahun 2019 
lalu. 

 

KELUARGA DIMINTA RP 170 JUTA JIKA INGIN PULANGKAN JENAZAH TKW DI 
MESIR, KADES ANGGAP TAK MASUK AKAL 

Keluarga ditakut-takuti dengan sejumlah uang yang harus dikeluarkan jika ingin memulangkan 
jenazah Suniah (50). 

Suniah merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKW asal Desa Dadap, Kecamatan 
Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. 

Dia dikabarkan meninggal dunia di Mesir pada Selasa (19/1/2021). Mendengar kabar tersebut, 
pihak keluarga yang ada di Indonesia berkabung. Suniah sendiri diketahui ditemukan meninggal 
dunia seusai mengalami sakit kepala yang teramat sangat. 

Ia ditemukan tergeletak di kamar mandi rumah majikannya di Mesir setelah tiga jam tidak keluar 
dari kamar mandi. 

Keluarga mengaku kebingungan untuk memulangkan jenazahnya ke Indonesia. 

Pasalnya, konsuler kedutaan besar republik indonesia (KBRI) di Mesir meminta sejumlah uang 
dalam nominal besar dengan alasan biaya pemulangan jenazah. 

Terlebih, Suniah sendiri diketahui merupakan TKW yang diberangkatkan secara ilegal pada 
sekitar tahun 2019 lalu. 

"Katanya itu kalau ingin jenazah dipulangkan ke Tanah Air harus menyiapkan uang dalam jumlah 
besar, pihak kedutaan di sana yang bilang saat mengabari kakak saya meninggal," ujar adik 
Suniah, Kasman (48) kepada Tribuncirebon.com, Rabu (20/1/2021). 

Kasman menambahkan, selain itu meminta uang dengan nominal besar, konsuler tersebut juga 
menyampaikan, untuk proses pemulangan jenazah kemungkin akan memakan waktu yang lama. 

Yakni, sekitar satu hingga dua bulan dengan alasan pandemi Covid-19. 

"Sampai sekarang kami dari pihak keluarga belum memutuskan harus bagaimana, masih mau 
berembuk dulu," ujarnya. 

Kepala Desa Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi mengaku menyesali adanya permintaan uang 
tersebut. 

Pemerintah desa pun, diakui dia, sama seperti pihak keluarga diberi kabar soal biaya yang harus 
disiapkan oleh pihak konsuler di Mesir. 

"Cuma sedikit yang kami pertanyakan kepada konsuler yang ada di Mesir, kenapa masyarakat 
kami itu seakan-akan ditakut-takuti untuk pemulangan jenazah ini, karena kalau ingin 
dipulangkan harus bayar Rp 170 juta," ujar dia. 

Nominal tersebut disebutkan, Asyriqin Syarif Wahadi, tidak masuk akal. 

Bahkan seharusnya, pihak keluarga tidak dibebani biaya sepeser pun untuk pemulangan jenazah. 
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Negara seharusnya bertanggung jawab penuh dan harus hadir melindungi warga negaranya 
dengan mengedepankan sisi kemanusiaan. 

Dalam hal ini, pemerintah desa, disampaikan Asyriqin Syarif Wahadi, masih mengupayakan agar 
jenazah bisa dipulangkan tanpa keluarga harus mengeluarkan biaya sepeser pun. 

"Jadi kami berharap kepada pemerintah mohon memberikan kebijakan yang lebih baik untuk 
warga kami," ujarnya. 

"Kalau dipulangkan, ya, dipulangkan kalau seandainya kebijakan untuk dikuburkan di sana, 
tolong jangan ditakut-takutin masalah finansial," kata Asyriqin Syarif Wahadi. 

Di tempat terpisah, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, Juwarih 
turut menyesalkan adanya permintaan uang tersebut. 

"Ini dia (Suniah) sebagai pekerja di sana, orang teroris saja bisa dipulangkan tanpa dipungut 
biaya," ucapnya. 

Dalam hal ini, SBMI akan mencoba mengklarifikasi lebih lanjut kepada KBRI di Mesir soal 
permintaan uang tersebut. 

Jika keluarga meminta bantuan kepada SBMI, disampaikan Juwarih, pihaknya pun akan turut 
membantu mengupayakan agar jenazah bisa dibawa ke Tanah Air tanpa dipungut biaya. 

"Saya juga belum tahu bahwa ada pihak KBRI meminta uang, jika ada akan kita tindaklanjuti 
dan kalau keluarga meminta bantuan ke kami, kami akan mendesak pemulangan jenazah," ujar 
dia. (*). 

 

 

 

 

  



 

18 
 

Judul Pandemi, Tenaga Kerja Sektor Manufaktur Berkurang Signifikan 
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Narasumber 

neutral - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Berkurang 1,8 juta 
pada Agustus 2020 dibanding Agustus 2019 

neutral - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Setelah kuartal II 
2020, utilisasi sektor industri manufaktur sedikit meningkat, namun baru sekitar 50 persen. 
Masalah pengangguran merupakan isu sentral saat kita mengalami pandemi ada gelombang PHK 

positive - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Industri pengolahan 
merupakan lapangan usaha yang paling banyak memberhentikan pekerjanya. Kemudian diikuti 
sektor konstruksi, akomodasi dan makanan minum, air dan pengolahan sampah, jasa keuangan, 
listrik dan gas 

 

Ringkasan 

Jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat, akibat Covid-19. Hal itu terlihat dari angka 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai Agustus 2020. 

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebutkan, jumlah tenaga kerja industri 
manufaktur menurun signifikan selama pandemi. "Berkurang 1,8 juta pada Agustus 2020 
dibanding Agustus 2019," ujar Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal dalam Media 
Discussion pada Rabu (20/1). 

Selain manufaktur, sektor lain seperti konstruksi juga mengalami penurunan tenaga kerja. 
Penurunan paling tajam terjadi pada sektor manufaktur. 

 

PANDEMI, TENAGA KERJA SEKTOR MANUFAKTUR BERKURANG SIGNIFIKAN 

Jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat, akibat Covid-19. Hal itu terlihat dari angka 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai Agustus 2020. 
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Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebutkan, jumlah tenaga kerja industri 
manufaktur menurun signifikan selama pandemi. "Berkurang 1,8 juta pada Agustus 2020 
dibanding Agustus 2019," ujar Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal dalam Media 
Discussion pada Rabu (20/1). 

Selain manufaktur, sektor lain seperti konstruksi juga mengalami penurunan tenaga kerja. 
Penurunan paling tajam terjadi pada sektor manufaktur. 

Ia melanjutkan, tingkat utilisasi industri manufaktur secara umum turun drastis saat pandemi, 
menjadi 40 persen. Sebelumnya sebesar 75 persen. 

"Setelah kuartal II 2020, utilisasi sektor industri manufaktur sedikit meningkat, namun baru 
sekitar 50 persen. Masalah pengangguran merupakan isu sentral saat kita mengalami pandemi 
ada gelombang PHK," tutur Faisal. 

Dirinya menjelaskan, pemberhentian pekerja besar-besaran dilakukan karena perusahaan tidak 
mampu bertahan. Pandemi Covid-19 telah berdampak hampir ke semua sektor. 

"Industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang paling banyak memberhentikan 
pekerjanya. Kemudian diikuti sektor konstruksi, akomodasi dan makanan minum, air dan 
pengolahan sampah, jasa keuangan, listrik dan gas," kata dia. 
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Judul Kata BP2MI Soal 10 Jenazah PMI Dipulangkan ke NTT 
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Narasumber 

negative - Siwa (Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI) Kupang) Jenasah yang dipulangkan ini tidak ada dokumen kerja yang resmi 
karena mereka berangkatnya ilegal 

 

Ringkasan 

10 jenasah pekerja migran Indonesia (PMI) meninggal di luar negeri dipulangkan ke Nusa 
Tenggara Timur, tak mengantongi dokumen kerja yang resmi. "Jenasah yang dipulangkan ini 
tidak ada dokumen kerja yang resmi karena mereka berangkatnya ilegal," kata Kepala Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kupang Siwa, 
Rabu (20/1/2021). UPT BP2MI Kupang mencatat sudah 10 jenazah TKI yang dipulangkan ke 
NTT pada Januari 2021 ini 2 orang bersal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan dari 
Kabupaten Kupang, Ende, Flores Timur, Manggarai, Malaka, Sumba Barat Daya, dan Kabupaten 
Sikka masing-masing 1 orang. 

 

KATA BP2MI SOAL 10 JENAZAH PMI DIPULANGKAN KE NTT 

10 jenasah pekerja migran Indonesia (PMI) meninggal di luar negeri dipulangkan ke Nusa 
Tenggara Timur, tak mengantongi dokumen kerja yang resmi. 

"Jenasah yang dipulangkan ini tidak ada dokumen kerja yang resmi karena mereka berangkatnya 
ilegal," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI) Kupang Siwa, Rabu (20/1/2021). 

UPT BP2MI Kupang mencatat sudah 10 jenazah TKI yang dipulangkan ke NTT pada Januari 2021 
ini 2 orang bersal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan dari Kabupaten Kupang, Ende, 
Flores Timur, Manggarai, Malaka, Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sikka masing-masing 1 
orang. 
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Meskipun tidak memiliki dokumen resmi, kata Siwa, jenasah TKI yang dipulangkan tetap dilayani 
UPT BP2MI Kupang menuju ke kampung halaman mereka masing-masing. 

Siwa mencontohkan seperti jenazah terakhir yang dipulangkan pada Selasa (19/1) melalui 
Bandara El Tari Kupang atas nama Nikson Tanu Kupang yang selanjutnya diantar petugas 
dengan mobil ambulans UPT BP2MI Kupang ke kampung halaman. 

Ia mengatakan pihaknya tetap melayani TKI yang dipulangkan ke NTT dalam wujud jenazah 
baik yang memiliki dokumen kerja yang resmi maupun yang tidak memilikinya. 

Lebih lanjut, Siwa menambahkan setiap tahun TNI asal NTT yang meninggal lebih dari seratus 
orang, seperti pada yang tercatat sepanjang 2020 lalu sebanyak 86 orang yang dipulangkan, 
sedangkan 6 orang dikuburkan di Malaysia. 

Sebagian besar dari TKI yang meninggal tersebut tidak memiliki dokumen kerja yang resmi 
karena berangkat ke luar negeri secara ilegal. 

Pihaknya mengimbau agar warga NTT yang hendak bekerja ke luar negeri, mengikuti prosedur 
yang resmi guna menjamin keamanan dan kelancaran ketika bekerja di luar negeri. [tar]. 
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Judul Kasus Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Presiden KSPI Said Iqbal 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami minta Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap dugaan 
skandal megakorupsi triliunan rupiah uang buruh yang ada di BPJS Ketenagakerjaan secara 
transparan 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Jika dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan 
Kejaksaan Agung, berarti uang buruh Indonesia telah dirampok oleh pejabat berdasi para 
pimpinan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh berbondong-
bondong di seluruh wilayah Indonesia untuk mendatangi semua kantor cabang di kabupaten/ 
kota dan kantor-kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia untuk 
menanyakan keberadaan triliunan rupiah uang buruh yang diduga dikorupsi di BPJS 
Ketenagakerjaan 

negative - Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung) 
Dan SM selaku Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJS TK 

neutral - Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung) 
Ada delapan orang yang diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi pada pengelolaan 
keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan pernyataan keras 
atas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Said Iqbal meminta Kejaksaan Agung menangani 
kasus yang disebutnya sebagai megaskandal korupsi itu secara transparan. 

 

  



 

23 
 

KASUS KORUPSI DI BPJS KETENAGAKERJAAN, PRESIDEN KSPI SAID IQBAL 
MERADANG 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan pernyataan keras 
atas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. 

Said Iqbal meminta Kejaksaan Agung menangani kasus yang disebutnya sebagai megaskandal 
korupsi itu secara transparan. 

"Kami minta Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap dugaan skandal megakorupsi triliunan 
rupiah uang buruh yang ada di BPJS Ketenagakerjaan secara transparan," kata Said Iqbal melalui 
siaran pers, di Jakarta, Rabu (20/1). 

Kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan yang sedang ditangani Kejagung terkait dengan 
pengelolaan keuangan dan dana investasi. 

Jaksa penyidik Kejaksaan Agung juga telah menggeledah Kantor BPJS Ketenagakerjaan. 
Sejumlah pejabat dan karyawan juga diperiksa sebagai saksi atas pengajuan dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Menurut Said, dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini termasuk pelanggaran berat dan patut 
diduga sebagai megakorupsi sepanjang badan hukum yang dulu bernama Jamsostek itu berdiri. 

"Jika dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, berarti uang buruh 
Indonesia telah dirampok oleh pejabat berdasi para pimpinan yang ada di BPJS 
Ketenagakerjaan," tegas Said Iqbal. 

Karena itu KSPI mendukung penuh langkah Kejagung dalam membongkar kasus tersebut. Dia 
bahkan meminta Kejagung untuk mencekal direktur utama dan para direksi BPJS 
Ketenagakerjaan agar tidak bepergian ke luar negeri selama proses penyidikan berlangsung. 

"KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh berbondong-bondong di seluruh wilayah Indonesia 
untuk mendatangi semua kantor cabang di kabupaten/ kota dan kantor-kantor wilayah BPJS 
Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia untuk menanyakan keberadaan triliunan rupiah 
uang buruh yang diduga dikorupsi di BPJS Ketenagakerjaan," tutur Said. 

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak 
mengatakan ada pemeriksaan terhadap delapan saksi dalam kasus tersebut pada Rabu. 

Tiga dari saksi itu merupakan pejabat di BPJS-TK, yakni Deputi Direktur Pasar Modal inisial KBW, 
Asisten Deputi Analisis Pasar Uang dan Reksadana inisial SMT. 

"Dan SM selaku Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJS TK," kata Leonard Eben Ezer 
Simanjuntak di Jakarta. 

Selain tiga pejabat BPJS TK, jaksa penyidik juga meminta keterangan lima petinggi perusahaan 
manajemen investasi. 

Kelimanya adalah JHT selaku Presdir PT Ciptadana Sekuritas, PS selaku Presdir BNP Paribas Asset 
Management, MTT selaku Presdir PT Schroder Investment Management Indonesia. 

Kemudian WW selaku Direktur Utama PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan OB selaku Direktur 
PT Kresna Sekuritas. 

"Ada delapan orang yang diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi pada pengelolaan 
keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan," tambah Eben Ezer. 
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Narasumber 

positive - Erna Nur Setianingsih (Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta) Pada tahun lalu, kegiatan pelatihan 
keterampilan tidak bisa dilakukan optimal karena kami harus melakukan refocusing anggaran 
untuk kebutuhan penanganan pandemi COVID-19. Harapannya, kegiatan pelatihan pada tahun 
ini bisa diselenggarakan secara penuh 

positive - Erna Nur Setianingsih (Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja) Ada delapan jenis 
pelatihan yang akan diselenggarakan secara daring, tetapi mungkin tidak sepenuhnya daring. 
Jika dibutuhkan praktik atau tatap muka, akan tetap dilakukan. Sistemnya kombinasi 

negative - Erna Nur Setianingsih (Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja) Saya rasa, tidak 
ada syarat yang meyulitkan, sehingga seharusnya tidak menjadi kendala bagi masyarakat yang 
ingin mengikuti pelatihan keterampilan 

positive - Erna Nur Setianingsih (Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja) Jika ada 
perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, maka akan kami sambungkan ke program magang 

positive - Erna Nur Setianingsih (Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja) Kegiatan pelatihan 
keterampilan ini juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa 
pandemi untuk menjadi tenaga kerja mandiri 

 

Ringkasan 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kembali menyelenggarakan 
pelatihan keterampilan kerja dengan 15 jenis pelatihan dan karena masih dalam masa pandemi 
COVID-19 maka sebagian pelatihan akan digelar secara daring. Dari belasan pelatihan 
keterampilan yang sudah disiapkan pada tahun lalu, kata dia, hanya bisa dilaksanakan tiga jenis 
pelatihan, yaitu mengemudi, menjahit dasar, dan cake and pastry . 

 

  



 

25 
 

YOGYAKARTA BUKA PELATIHAN KETERAMPILAN SEBAGIAN DIGELAR DARING 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kembali menyelenggarakan 
pelatihan keterampilan kerja dengan 15 jenis pelatihan dan karena masih dalam masa pandemi 
COVID-19 maka sebagian pelatihan akan digelar secara daring. 

"Pada tahun lalu, kegiatan pelatihan keterampilan tidak bisa dilakukan optimal karena kami harus 
melakukan refocusing anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi COVID-19. Harapannya, 
kegiatan pelatihan pada tahun ini bisa diselenggarakan secara penuh," kata Kepala Bidang 
Pengembangan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 
Erna Nur Setianingsih di Yogyakarta, Rabu. 

Dari belasan pelatihan keterampilan yang sudah disiapkan pada tahun lalu, kata dia, hanya bisa 
dilaksanakan tiga jenis pelatihan, yaitu mengemudi, menjahit dasar, dan cake and pastry . 

Sementara pada Tahun Anggaran 2021, 15 jenis pelatihan keterampilan yang disiapkan, di 
antaranya pelatihan penyusunan paket wisata, barbershop, menjahit terampil, pemasaran lewat 
media sosial, mengemudi, cake and pastry, barista, tata rias kecantikan, batik kontemporer 
modern, gelato and ice cream, laundry sepatu tas helm, menjahit dasar, pembuatan produk 
frozen food, menjahit busana pengantin, serta pembuatan makanan dan minuman kekinian 
untuk foodstall . 

Penentuan jenis pelatihan keterampilan tersebut, lanjut Erna, didasarkan atas sejumlah 
pertimbangan, di antaranya masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah 
perencanaan pembangunan, minat msasyarakat dan peluang usaha pada kondisi pandemi 
seperti saat ini. 

"Ada delapan jenis pelatihan yang akan diselenggarakan secara daring, tetapi mungkin tidak 
sepenuhnya daring. Jika dibutuhkan praktik atau tatap muka, akan tetap dilakukan. Sistemnya 
kombinasi," katanya. 

Untuk pelatihan yang tidak memungkinkan digelar secara daring, seperti mengemudi atau 
pelatihan lain yang membutuhkan banyak praktik, tetap akan digelar secara tatap muka dengan 
memperhatikan protokol kesehatan. 

Di setiap jenis pelatihan sudah ditetapkan kuota maksimal peserta, yaitu 20 orang untuk tiap 
angkatan. 

Pendaftaran untuk pelatihan sudah bisa dilakukan mulai 1 Februari dengan mengakses aplikasi 
Jogja Smart Service (JSS) dan mengunggah sejumlah syarat, seperti warga Kota Yogyakarta 
berusia produktif 18-50 tahun dibuktikan dengan KTP, kartu kuning, ijazah terakhir, dan pas 
foto. 

"Saya rasa, tidak ada syarat yang meyulitkan, sehingga seharusnya tidak menjadi kendala bagi 
masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan keterampilan," katanya. 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bekerja sama dengan sejumlah 
lembaga pendidikan keterampilan (LPK) untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. 

Usai menjalani pelatihan, lanjut Erna, peserta bisa saja diikutkan dalam program magang di 
perusahaan. "Jika ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, maka akan kami 
sambungkan ke program magang," katanya. 

Namun demikian, Erna berharap, peserta pelatihan keterampilan mampu menjadi tenaga kerja 
mandiri. "Kegiatan pelatihan keterampilan ini juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang 
kehilangan pekerjaan di masa pandemi untuk menjadi tenaga kerja mandiri," katanya. 



 

26 
 

Judul BPJAMSOSTEK Surakarta bayar klaim 6.763 peserta selama 2020 

Nama Media jateng.antaranews.com 

Newstrend Klaim BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/362312/bpjamsostek-surakarta-
bayar-klaim-6763-peserta-selama-2020 

Jurnalis Aris Wasita 

Tanggal 2021-01-20 21:59:00 

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 - Hasan Fahmi (Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Surakarta) Sedangkan untuk 
pembayaran klaim, BPJAMSOSTEK di sepanjang tahun 2020 Cabang Surakarta telah melakukan 
pembayaran terhadap klaim jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp21.882.000.000 

neutral - Hasan Fahmi (Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Surakarta) Untuk santunan 
manfaat kami serahkan kepada perwakilan ahli waris di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang 
Surakarta. Santunan yang diterima ahli waris sebesar Rp314.052.866 

negative - Hasan Fahmi (Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Surakarta) Untuk pensiun berkala 
diberikan rutin setiap bulan kepada ahli warisnya dan dapat diturunkan ke anaknya sampai 
dengan dua orang anak yang belum berusia 23 tahun, belum bekerja, dan belum menikah 

positive - Hasan Fahmi (Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Surakarta) Sudah menjadi 
kewajiban kami untuk memenuhi hak peserta ataupun ahli warisnya. Semoga santunan ini bisa 
meringankan beban dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Surakarta 
membayar klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) kepada 6.763 peserta selama 2020. 
"Sedangkan untuk pembayaran klaim, BPJAMSOSTEK di sepanjang tahun 2020 Cabang 
Surakarta telah melakukan pembayaran terhadap klaim jaminan kecelakaan kerja sebesar 
Rp21.882.000.000," kata Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Surakarta Hasan Fahmi di sela 
pemberian santunan manfaat kepada ahli waris salah satu peserta di Solo, Rabu. 

 

BPJAMSOSTEK SURAKARTA BAYAR KLAIM 6.763 PESERTA SELAMA 2020 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Surakarta 
membayar klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) kepada 6.763 peserta selama 2020. 
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"Sedangkan untuk pembayaran klaim, BPJAMSOSTEK di sepanjang tahun 2020 Cabang 
Surakarta telah melakukan pembayaran terhadap klaim jaminan kecelakaan kerja sebesar 
Rp21.882.000.000," kata Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Surakarta Hasan Fahmi di sela 
pemberian santunan manfaat kepada ahli waris salah satu peserta di Solo, Rabu. 

Terkait dengan pemberian santunan manfaat program JKK meninggal dunia diberikan sebesar 
Rp314 juta kepada ahli waris almarhum Rohmad yang meninggal akibat kecelakaan kerja, Rabu 
(20/1). 

Ia mengatakan Rohmad yang sehari-hari bekerja PT Mutu Gading Tekstil mengalami kecelakaan 
ketika hendak pulang dari bekerja. 

"Untuk santunan manfaat kami serahkan kepada perwakilan ahli waris di Kantor BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang Surakarta. Santunan yang diterima ahli waris sebesar Rp314.052.866," 
katanya. 

Ia mengatakan santunan yang diberikan tersebut terdiri atas santunan jaminan kecelakaan kerja, 
biaya pemakaman, santunan berkala, jaminan hari tua, dan pensiun berkala. 

"Untuk pensiun berkala diberikan rutin setiap bulan kepada ahli warisnya dan dapat diturunkan 
ke anaknya sampai dengan dua orang anak yang belum berusia 23 tahun, belum bekerja, dan 
belum menikah," katanya. 

Selain itu, katanya, beasiswa pendidikan yang diberikan kepada anak dari peserta yang 
meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja yang telah memiliki masa iur paling singkat tiga 
tahun. 

Ia mengatakan manfaat tersebut untuk dua anak peserta dan akan berakhir pada saat anak 
peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. 

Ia mengatakan santunan tersebut merupakan tanggung jawab pihaknya kepada seluruh peserta 
BPJAMSOSTEK jika mengalami kecelakaan kerja. 

Pihaknya juga menjamin akan memenuhi hak setiap peserta sesuai aturan yang berlaku. 

"Sudah menjadi kewajiban kami untuk memenuhi hak peserta ataupun ahli warisnya. Semoga 
santunan ini bisa meringankan beban dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan," katanya. 
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neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami meminta Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap 
dugaan skandal megakorupsi triliunan rupiah uang buruh yang ada di BPJS Ketenagakerjaan 
secara transparan 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Jika dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan 
Kejaksaan Agung, berarti uang buruh Indonesia telah 'dirampok' oleh 'pejabat berdasi' para 
pimpinan yang ada di BPJS Ketenagakerjaaan 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh berbondong-
bondong di seluruh wilayah Indonesia untuk mendatangi semua kantor cabang di kabupaten/ 
kota dan kantor-kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia untuk 
menanyakan keberadaan triliunan rupiah uang buruh yang diduga dikorupsi di BPJS 
Ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan 
korupsi di BPJS Ketenagakerjaan secara transparan. "Kami meminta Kejagung melakukan 
pemeriksaan terhadap dugaan skandal megakorupsi triliunan rupiah uang buruh yang ada di 
BPJS Ketenagakerjaan secara transparan," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui siaran pers, di 
Jakarta, Rabu. BPJS Ketenagakerjaan diduga melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan 
dan dana investasi. 

 

KSPI MINTA KEJAGUNG SELIDIKI DUGAAN KORUPSI BPJS TK SECARA 
TRANSPARAN 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan 
korupsi di BPJS Ketenagakerjaan secara transparan. 
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"Kami meminta Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap dugaan skandal megakorupsi 
triliunan rupiah uang buruh yang ada di BPJS Ketenagakerjaan secara transparan," kata Presiden 
KSPI Said Iqbal melalui siaran pers, di Jakarta, Rabu. 

BPJS Ketenagakerjaan diduga melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana 
investasi. 

Terkait hal ini, jaksa penyidik Kejaksaan Agung sudah menggeledah Kantor BPJS 
Ketenagakerjaan. Sejumlah pejabat dan karyawan juga sedang diperiksa sebagai saksi atas 
pengajuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Said Iqbal menilai dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini termasuk pelanggaran berat dan 
patut diduga sebagai megakorupsi sepanjang BPJS Ketenagakerjaan berdiri di mana sebelumnya 
bernama Jamsostek. 

"Jika dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, berarti uang buruh 
Indonesia telah 'dirampok' oleh 'pejabat berdasi' para pimpinan yang ada di BPJS 
Ketenagakerjaaan," kata Said. 

KSPI pun mendukung penuh langkah-langkah yang akan diambil oleh Kejaksaan Agung 
mengenai kasus ini. Pihaknya meminta Kejaksaan Agung untuk mencekal Direktur Utama dan 
para Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar tidak bepergian ke luar negeri selama proses 
penyelidikan. 

"KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh berbondong-bondong di seluruh wilayah Indonesia 
untuk mendatangi semua kantor cabang di kabupaten/ kota dan kantor-kantor wilayah BPJS 
Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia untuk menanyakan keberadaan triliunan rupiah 
uang buruh yang diduga dikorupsi di BPJS Ketenagakerjaan," katanya. 
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positive - Sameer Khatiwada (Spesialis Sektor Sosial ADB) Kajian tersebut mendapati bahwa 
teknologi 4IR akan menyebabkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan dalam industri F&B dan 
otomotif, tetapi kehilangan ini akan diimbangi oleh permintaan tenaga kerja dengan 
keterampilan baru yang lebih besar. Sehingga menghasilkan peningkatan lapangan kerja bersih, 
masing-masing sebesar 41% dan 30% 

neutral - Sameer Khatiwada (Spesialis Sektor Sosial ADB) Sebaliknya, akan terjadi peningkatan 
jumlah kebutuhan tenaga dengan keterampilan yang lebih tinggi terutama dalam melakukan 
evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan 

 

Ringkasan 

Industri makanan dan minuman (F&B) dan industri otomotif harus mulai disiapkan untuk transisi 
menuju revolusi industri ke empat (fourth industrial revolution atau 4IR). Kajian Asian 
Development Bank (ADB) mendapati bahwa teknologi 4IR akan menyebabkan hilangnya 
beberapa jenis pekerjaan dalam industri F&B dan otomotif. 

Dua sektor itu diyakini penting bagi pertumbuhan, lapangan kerja, daya saing internasional, dan 
4IR. ADB menyarankan Indonesia perlu mempertimbangkan untuk membuat peta transformasi 
industri di sektor-sektor penting. 

 

SIAP-SIAP, INDUSTRI 4.0 BIKIN LENYAP BEBERAPA JENIS PEKERJAAN 

Kajian Asian Development Bank (ADB) mendapati bahwa teknologi 4IR akan menyebabkan 
hilangnya beberapa jenis pekerjaan dalam industri F&B dan otomotif. Foto/Dok 

Industri makanan dan minuman (F&B) dan industri otomotif harus mulai disiapkan untuk transisi 
menuju revolusi industri ke empat (fourth industrial revolution atau 4IR). Kajian Asian 
Development Bank (ADB) mendapati bahwa teknologi 4IR akan menyebabkan hilangnya 
beberapa jenis pekerjaan dalam industri F&B dan otomotif. 
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Dua sektor itu diyakini penting bagi pertumbuhan, lapangan kerja, daya saing internasional, dan 
4IR. ADB menyarankan Indonesia perlu mempertimbangkan untuk membuat peta transformasi 
industri di sektor-sektor penting. 

Hal itu guna memungkinkan transisi ke revolusi industri 4.0 melalui investasi yang memadai 
dalam pengembangan keterampilan, agar dapat mengakomodasi kebutuhan pekerjaan baru dan 
pekerjaan yang akan berubah. 

Temuan ini adalah salah satu dari tujuh rekomendasi utama dari kajian berjudul, Reaping the 
Benefits of Industry 4.0 Through Skills Development in Indonesia. Kajian ini merupakan bagian 
dari riset di empat negara yaitu Filipina, Indonesia, Kamboja dan Vietnam. 

"Kajian tersebut mendapati bahwa teknologi 4IR akan menyebabkan hilangnya beberapa jenis 
pekerjaan dalam industri F&B dan otomotif, tetapi kehilangan ini akan diimbangi oleh permintaan 
tenaga kerja dengan keterampilan baru yang lebih besar. Sehingga menghasilkan peningkatan 
lapangan kerja bersih, masing-masing sebesar 41% dan 30%," kata Spesialis Sektor Sosial ADB, 
Sameer Khatiwada di Jakarta, Rabu (20/1/2021). 

Namun agar dapat mengakses pekerjaan baru tersebut, investasi dalam pengembangan 
keterampilan akan menjadi sangat penting. Pada kedua industri tersebut, akan terjadi penurunan 
jumlah pekerjaan yang bersifat rutin dan memanfaatkan tenaga fisik, sebagai akibat dari 
penggunaan teknologi robotik dalam lini perakitan otomotif dan teknologi otomasi dalam 
produksi makanan dan minuman. 

"Sebaliknya, akan terjadi peningkatan jumlah kebutuhan tenaga dengan keterampilan yang lebih 
tinggi terutama dalam melakukan evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan," bebernya. 

Studi ini juga mendapati bahwa perusahaan yang menggunakan teknologi 4IR lebih berpeluang 
untuk pulih lebih cepat pasca Covid-19 dan lebih mampu bertahan di masa mendatang. 
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positive - Agus Gunawan (Kepala BLK Kabupaten Bojonegoro) Kegiatan ini bentuknya sosialisasi 
terkait bagaimana menjadi mitra kerja melalui online teknisi di PT Baladewa dan kedepanya 
seperti apa sistem kerjanya 

positive - Agus Gunawan (Kepala BLK Kabupaten Bojonegoro) Seusai mengikuti sosialisasi ini, 
diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti pelatihan 

positive - Agus Gunawan (Kepala BLK Kabupaten Bojonegoro) Oltek ini menguntungkan semua 
pihak, baik oprator olteknya sendiri, baik alumni maupun masyarakat umum yang membutuhkan 
service secara cepat dan tidak perlu pergi jauh-jauh. Karena teman-teman alumni ini siap datang 
sesuai pesanan melalui aplikasi tersebut 

positive - Agus Gunawan (Kepala BLK Kabupaten Bojonegoro) Banyak lulusan dari BLK 
Bojonegoro berhasil bekerja diperusahan maupun buka usaha sendiri 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jatim, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten 
Bojonegoro terus melakukan kerja sama dengan perusahaan, di antaranya PT Baladewa yang 
bergerak dalam bidang apliksi online teknisi ( Oltek) service center. Hal tersebut dilakukan guna 
optimalisasi penyerapan tenaga kerja (naker) bagi alumni atau lulusan BLK Bojonegoro. 

Kegiatan yang diadakan di Aula UPT BLK setempat, diikuti 47 peserta yang sebelumnya telah 
mendapatkan pelatihan pada tahun 2020. Dalam acara tersebut mereka diberikan sosialiasi 
untuk masuk mitra kerja melalui online teknisi. "Kegiatan ini bentuknya sosialisasi terkait 
bagaimana menjadi mitra kerja melalui online teknisi di PT Baladewa dan kedepanya seperti apa 
sistem kerjanya," kata Kepala BLK Kabupaten Bojonegoro, Agus Gunawan, kemarin (20/1). 
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GANDENG PERUSAHAAN, BLK OPTIMALISASI PENYERAPAN NAKER 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jatim, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten 
Bojonegoro terus melakukan kerja sama dengan perusahaan, di antaranya PT Baladewa yang 
bergerak dalam bidang apliksi online teknisi ( Oltek) service center. 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jatim, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten 
Bojonegoro terus melakukan kerja sama dengan perusahaan, di antaranya PT Baladewa yang 
bergerak dalam bidang apliksi online teknisi ( Oltek) service center. Hal tersebut dilakukan guna 
optimalisasi penyerapan tenaga kerja (naker) bagi alumni atau lulusan BLK Bojonegoro. 

Kegiatan yang diadakan di Aula UPT BLK setempat, diikuti 47 peserta yang sebelumnya telah 
mendapatkan pelatihan pada tahun 2020. Dalam acara tersebut mereka diberikan sosialiasi 
untuk masuk mitra kerja melalui online teknisi. "Kegiatan ini bentuknya sosialisasi terkait 
bagaimana menjadi mitra kerja melalui online teknisi di PT Baladewa dan kedepanya seperti apa 
sistem kerjanya," kata Kepala BLK Kabupaten Bojonegoro, Agus Gunawan, kemarin (20/1). 

Lanjut Agus Gunawan menuturkan, bahwa adanya OSC ini mampu memberikan peluang bagi 
angkatan kerja yang telah mengikuti pelatihan pada tahun 2020, khususnya dalam bidang 
otomotif. Sehingga mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti pelatihan. 
"Seusai mengikuti sosialisasi ini, diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat selama 
mengikuti pelatihan," ujarnya. 

Selain itu, adanya kondisi pandemi membawa banyak perubahan di masyarakat, dari kesehatan, 
pendidikan dan perekonomian. Sehingga, dengan adanya sosialisasi ini mampu memberikan 
ruang bagi angkatan kerja baru maupun bagi masyarakat yang sebelumnya diberhentikan dari 
pekerjaanya. 

"Oltek ini menguntungkan semua pihak, baik oprator olteknya sendiri, baik alumni maupun 
masyarakat umum yang membutuhkan service secara cepat dan tidak perlu pergi jauh-jauh. 
Karena teman-teman alumni ini siap datang sesuai pesanan melalui aplikasi tersebut," imbuhnya. 

Masih kata Agus panggilan akrabnya, bahwa para lulusan dari BLK Bojonegoro juga telah banyak 
bekerja diberbagai perusahaan, baik di Bojonegoro maupun luar Bojonegoro. Namun juga tidak 
sedikit para lulusan yang telah membuka usaha sendiri, mulai dari tata rias manten, membuka 
salon rambut, membuka bengkel dan lain-lainya. "Banyak lulusan dari BLK Bojonegoro berhasil 
bekerja diperusahan maupun buka usaha sendiri," tandasnya.[bas]. 

 



 

34 
 

Judul Angka pengangguran saat pandemi COVID-19 meningkat 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/foto/1958444/angka-pengangguran-
saat-pandemi-covid-19-meningkat 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-20 20:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

ANGKA PENGANGGURAN SAAT PANDEMI COVID-19 MENINGKAT 

Sejumlah karyawan berbelanja saat jam pulang kerja di salah satu pabrik, Kota Tangerang, 
Banten, Rabu (20/1/2021). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan bahwa angka 
pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 2,6 juta orang menjadi 9,7 juta akibat pandemi 
COVID-19.FOTO/Fauzan/rwa. 
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ANGKA PENGANGGURAN DI INDONESIA MENINGKAT AKIBAT COVID-19 

Sejumlah karyawan berjalan keluar saat jam pulang kerja di salah satu pabrik di Kota Tangerang, 
Banten, Rabu (20/1/2021). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan bahwa angka 
pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 2,6 juta orang menjadi 9,7 juta akibat pandemi 
COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj. 
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Narasumber 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau PKWT tidak 
dimasukkan, akan semakin banyak yang tidak berhak mendapat JPK. Makin sengsara karena JKP 
ada pelatihan 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Di UU 13/2003, ada 15 
jenis PHK. Salah satunya, PKWT 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Orang diputus 
kontraknya kan diputus hubungan kerjanya, nggak kerja lagi 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Semakin banyak yang 
terdiskriminasi. Padahal, justru orang-orang di level inilah yang layak mendapat JKP untuk 
meningkatkan skill-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 

aminan 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 . 
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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 perubahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan 
pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. 

 

PEKERJA KONTRAK TAK DAPAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 

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 . "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 definisi PHK dalam JKP. "Orang diputus kontraknya 
kan diputus hubungan kerjanya, nggak kerja lagi," sambungnya. 

Bukan hanya itu, Timboel juga menyoroti para pekerja PKWT yang selama ini sudah diwajibkan 
membayar iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua 
(JHT). Menurut dia, akan sangat tidak fair 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 skill-nya," 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 perubahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan 
pailit, 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 dan harus 
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. 
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Narasumber 

negative - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Core Indonesia) Kalau kita melihat secara 
sektoral ternyata penurunan jumlah tenaga kerja di industri manufaktur itu turun sangat tajam 
dibandingkan sektor-sektor yang lain 

negative - Mohammad Faisal (Direktur Eksekutif Core Indonesia) Kalau kita bisa lihat 
perbandingan sebelum pandemi di Agustus 2019 yang dikeluarkan BPS dengan Agustus 2020, 
ketika kita sudah mengalami resesi, ini ada terjadi pengurangan 1,8 juta orang selama satu 
periode 

 

Ringkasan 

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebutkan bahwa pelaku industri 
manufaktur paling banyak mengurangi pekerjanya selama pandemi virus corona (Covid-19). 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Faisal, terdapat 1,8 
juta tenaga kerja di industri manufaktur yang terdampak. 

 

JUMLAH TENAGA KERJA SEKTOR MANUFAKTUR TURUN TAJAM AKIBAT PANDEMI 

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebutkan bahwa pelaku industri 
manufaktur paling banyak mengurangi pekerjanya selama pandemi virus corona (Covid-19). 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Faisal, terdapat 1,8 
juta tenaga kerja di industri manufaktur yang terdampak. 

"Kalau kita melihat secara sektoral ternyata penurunan jumlah tenaga kerja di industri 
manufaktur itu turun sangat tajam dibandingkan sektor-sektor yang lain," ujarnya dalam webinar 
virtual, Rabu (20/1/2021). 
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"Kalau kita bisa lihat perbandingan sebelum pandemi di Agustus 2019 yang dikeluarkan BPS 
dengan Agustus 2020, ketika kita sudah mengalami resesi, ini ada terjadi pengurangan 1,8 juta 
orang selama satu periode," sambungnya. 

Sementara, sektor pertanian dan perdagangan paling banyak menyerap tenaga kerja selama 
satu periode di bulan Agustus 2019 hingga ke Agustus 2020 (year on year/yoy). 

Faisal menyebut perusahaan yang paling banyak memberhentikan pekerjanya dalam waktu 
singkat akibat adanya pandemi terjadi di industri pengolahan. 

BPS sebelumnya melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami 
peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia 
yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. 

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pandemi covid membuat tingkat pengangguran terbuka 
(TPT) di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen. 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Bilamana dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan 
Kejaksaan Agung, berarti uang buruh Indonesia telah dirampok oleh para pimpinan yang ada di 
BPJS ketenagakerjaan, Oleh karena itu KSPI mengutuk keras dan meminta pemeriksaan dibuka 
secara transparan 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh berbondong-
bondong di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk mendatangi semua kantor cabang di 
kab/kota dan kantor-kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia untuk 
menanyakan keberadaan triliunan uang buruh yang diduga dikorupsi di BPJS Ketenagakerjaan 

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP 
Jamsostek) Kami mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan menghormati proses 
penyidikan yang sedang berlangsung di Kejagung 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP 
Jamsostek) Kami juga memiliki aturan yang ketat terkait dengan pemilihan mitra investasi dan 
selalu bekerjasama dengan mitra terbaik 

positive - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP 
Jamsostek) Kami juga memiliki aturan yang ketat terkait dengan pemilihan mitra investasi dan 
selalu bekerjasama dengan mitra terbaik. 

negative - Leonard Eben Ezer Simajuntak (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) Yang 
disita penyidik adalah data dan dokumen 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta Kejaksaan Agung untuk membuka secara 
transparan pemeriksaan dugaan korupsi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan alias BP 
Jamsostek. 
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"Bilamana dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, berarti uang 
buruh Indonesia telah dirampok oleh para pimpinan yang ada di BPJS ketenagakerjaan, Oleh 
karena itu KSPI mengutuk keras dan meminta pemeriksaan dibuka secara transparan," ujar 
Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Januari 2021. 

 

KSPI MINTA PEMERIKSAAN DUGAAN KORUPSI BPJS KETENAGAKERJAAN DIBUKA 
TRANSPARAN 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta Kejaksaan Agung untuk membuka secara 
transparan pemeriksaan dugaan korupsi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan alias BP 
Jamsostek. 

"Bilamana dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, berarti uang 
buruh Indonesia telah dirampok oleh para pimpinan yang ada di BPJS ketenagakerjaan, Oleh 
karena itu KSPI mengutuk keras dan meminta pemeriksaan dibuka secara transparan," ujar 
Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Januari 2021. 

KSPI mendukung penuh langkah-langkah yang akan diambil oleh Kejaksaan Agung berkaitan 
dengan dugaan korupsi di lembaga penyelenggara jaminan sosial tersebut. Selanjutnya, KSPI 
meminta Kejaksaan Agung untuk mencekal Direktur Utama dan para Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan agar tidak bepergian ke luar negeri selama proses penyelidikan, terhitung mulai 
hari ini, 20 Januari 2021. 

"KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh berbondong-bondong di seluruh wilayah Republik 
Indonesia untuk mendatangi semua kantor cabang di kab/kota dan kantor-kantor wilayah BPJS 
Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia untuk menanyakan keberadaan triliunan uang 
buruh yang diduga dikorupsi di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal. 

KSPI, kata Said Iqbal, memberi waktu 7 x 24 jam kepada BPJS Ketenagakerjaan baik di tingkat 
pusat maupun di tingkat daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas fakta-fakta 
terhadap dugaan korupsi tersebut. 

BP Jamsostek sebelumnya telah menanggapi langkah Kejaksaan Agung menaikkan status kasus 
BPJS Ketenagakerjaan ke penyidikan. "Kami mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan 
menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejagung," ujar Deputi Direktur 
Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja, kepada Tempo, Selasa, 
19 Januari 2021. 

Utoh mengatakan Manajemen BP Jamsostek siap memberikan keterangan secara transparan 
guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang 
ditetapkan. BP Jamsostek pun berharap proses ini tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan 
di publik, saat pemerintah sedang berupaya keras dalam memulihkan ekonomi nasional. 

BP Jamsostek, ujar Utoh, juga merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggungjawab 
langsung kepada Presiden. Kegiatan operasional, termasuk pengelolaan dana lembaga tersebut 
pun telah diawasi dan diaudit baik oleh Satuan Pengawas Internal, Dewan Pengawas dan 
berbagai lembaga berwenang secara berkala dan rutin yaitu BPK, OJK, KPK dan Kantor Akuntan 
Publik. 

"Hasil audit BP Jamsostek dari lembaga-lembaga tersebut dari tahun 2016-2019 mendapat 
predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) / Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

BP Jamsostek juga selalu menyampaikan hasil audit Laporan Keuangan (LK) dan Laporan 
Pengelolaan Program (LPP) tersebut kepada publik melalui media massa," ujar Utoh. 
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Di samping itu, ia mengatakan pengelolaan dana yang dilakukan BP Jamsostek mengacu pada 
instrumen dan batasan investasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, serta beberapa Peraturan OJK. "Kami 
juga memiliki aturan yang ketat terkait dengan pemilihan mitra investasi dan selalu bekerjasama 
dengan mitra terbaik." Kejaksaan Agung menaikkan status kasus dugaan korupsi di BPJS 
Ketenagakerjaan dari penyelidikan ke penyidikan. Sebanyak 20 orang pun dijadwalkan diperiksa 
pada dua hari ini, 19-20 Januari 2021. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben 
Ezer Simajuntak mengatakan, puluhan orang itu terdiri dari pejabat dan karyawan BPJS. 

Selain itu, Leonard mengatakan penyidik telah menggeledah Kantor Pusat BPJS pada 18 Januari 
2021. "Yang disita penyidik adalah data dan dokumen," kata dia. 

Kejaksaan Agung sebelumnya sudah membeberkan adanya penyelidikan atas investasi yang 
dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Penyelidikan dimulai dari adanya pengaduan masyarakat. 
Namun, tidak dirinci, sejak kapan penyelidikan tersebut didalami oleh penyidik di Gedung Bunda 
CAESAR AKBAR | ANDITA RAHMA. 
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Narasumber 

negative - Mohammad Faisal (DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) 
Indonesia) Dari data BPS, jumlah tenaga kerja industri manufaktur menurun tajam selama 
pandemi. Dibanding 2019, berkurang 1,8 juta orang pada Agustus 2020 

negative - Mohammad Faisal (DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) 
Indonesia) Industri pengolahan paling besar dalam presentase perusahaan yang paling singkat 
di PHK akibat pandemi 

negative - Mohammad Faisal (DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) 
Indonesia) Masalah pengangguran adalah isu sentral saat kita mengalami pandemi ada 
gelombang PHK yang menyasar diberbagai sektor, utamanya manufaktur 

 

Ringkasan 

DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal 
membeberkan fakta bahwa selama pandemi, sektor manufaktur mengalami penurun pekerja 
yang mendalam. Dia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi 
penurunan jumlah tenaga kerja atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di 
industri pengolahan mencapai 1,8 juta orang per Agustus 2020. 

 

PHK DI SEKTOR MANUFAKTUR PALING TAJAM, CAPAI 1,8 JUTA ORANG 

DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal 
membeberkan fakta bahwa selama pandemi, sektor manufaktur mengalami penurun pekerja 
yang mendalam. 

Dia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi penurunan jumlah 
tenaga kerja atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri pengolahan 
mencapai 1,8 juta orang per Agustus 2020. 
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"Dari data BPS, jumlah tenaga kerja industri manufaktur menurun tajam selama pandemi. 
Dibanding 2019, berkurang 1,8 juta orang pada Agustus 2020," ungkap Faisal dalam webinar, 
Rabu (20/1). 

Menurutnya, jumlah PHK di sektor manufaktur terdalam dibandingkan sektor lain. Hal ini dia 
bandingkan dari data presantase perusahaan yang memberhentikan pekerja dalam waktu 
singkat selama 2020. Pada perusahaan yang bergerak dibidang listrik dan gas presentase 
tersebut mencapai 4,96%. Lalu, pada perusahaan jasa keuangan sebesar 5,69%. 

Tiga sektor yang paling tinggi presentase perusahaan paling cepat PHK pegawainya ialah 
diurutan pertama ada industri pengolahan sebesar 18,69%, disusul sektor konstruksi dengan 
18,59% dan ketiga adalah sektor akomodasi dan makanan minuman yang mencapai 17,63%. 

"Industri pengolahan paling besar dalam presentase perusahaan yang paling singkat di PHK 
akibat pandemi," ucap Faisal. 

Selain itu, dia juga memaparkan, tingkat utilisasi industri manufaktur secara umum turun drastis 
dari 75% saat sebelum pandemi menjadi 40% saat pandemi. 

Namun, setelah kuartal II 2020, utilisasi sektor industri manufaktur sedikit melonjak dikisaran 
50%. 

"Masalah pengangguran adalah isu sentral saat kita mengalami pandemi ada gelombang PHK 
yang menyasar diberbagai sektor, utamanya manufaktur," pungkas Faisal. (OL-2). 
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Narasumber 

neutral - Syahril Tarigan (Kepala Disnakertrans Kalimantan Tengah) Pihak perusahaan bisa 
mematuhi segala rekomendasi yang telah tercantum. Termasuk mempekerjakan kembali 
karyawan 

negative - Aji (bagian Humas PT Flora Nusa Perdana) Kami akan menjalankan rekomendasi dari 
pihak Dinaskertrans untuk mempekerjakan kembali ketiga karyawan dan 37 orang lainnya yang 
telah mengundurkan diri tersebut 

 

Ringkasan 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tiga karyawan oleh pihak Perusahaan Sawit PT Flora 
Nusa Perdana berujung pelaporan dari masyarakat kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Tengah. Kejadian ini bermula ketika tiga karyawan 
diminta untuk bekerja pada hari Minggu di akhir bulan Desember 2020 lalu. Kepala Disnakertrans 
Syahril Tarigan menegaskan, pihaknya meminta perusahaan menjalankan semua aturan. 
Kemudian pihak manajemen bisa menjalin komunikasi yang baik dengan semua karyawan. 

 

DITEGUR DISNAKERTRANS, PULUHAN KARYAWAN KEMBALI DIPEKERJAKAN 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tiga karyawan oleh pihak Perusahaan Sawit PT Flora 
Nusa Perdana berujung pelaporan dari masyarakat kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Tengah. 

Kejadian ini bermula ketika tiga karyawan diminta untuk bekerja pada hari Minggu di akhir bulan 
Desember 2020 lalu. 

Namun, permintaan tersebut ditolak oleh ketiganya dengan alasan ingin ibadah minggu. Terlebih 
pada saat itu masih dalam rangka suasana Natal dan Tahun Baru. 



 

46 
 

Diantara ketiga karyawan itu, ada yang sudah bekerja selama tujuh tahun namun masih 
berstatus sebagai buruh harian lepas dan diduga juga tidak terakomodir di dalam BPJS Tenaga 
Kerja. 

Akibat peristiwa tersebut, menimbulkan rasa empati dari rekan-rekannya sebagai bentuk 
solidaritas. Sehingga sebanyak 37 karyawan lain mendatangi manajemen perusahaan yang 
berdomisili di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas untuk menyampaikan permohonan 
pengunduran diri. 

Mendapatkan laporan tersebut, pihak Disnakertrans melakukan pemanggilan pihak perusahaan 
agar segera menyelesaikan kejadian tersebut tanpa ada satupun pihak yang dirugikan, kemudian 
aktivitas di perusahaan bisa kembali berjalan seperti biasa. 

Kepala Disnakertrans Syahril Tarigan menegaskan, pihaknya meminta perusahaan menjalankan 
semua aturan. Kemudian pihak manajemen bisa menjalin komunikasi yang baik dengan semua 
karyawan. 

"Pihak perusahaan bisa mematuhi segala rekomendasi yang telah tercantum. Termasuk 
mempekerjakan kembali karyawan," ungkapnya. 

Sementara itu bagian Humas PT Flora Nusa Perdana Aji menjelaskan, PHK secara sepihak 
tersebut bukan keinginan dari pihak manajemen tapi murni dilakukan asisten tanpa 
sepengetahuan pihaknya. 

Aji pun membantah jika terdapat informasi bahwa pihak perusahaan tidak menjalankan aturan 
dari pemerintah karena sejak karyawan bersangkutan diterima bekerja, telah diminta untuk 
mengisi form identitas serta pemberitahuan hak dan kewajiban serta aturan yang harus 
dijalankan oleh semua karyawan. 

"Kami akan menjalankan rekomendasi dari pihak Dinaskertrans untuk mempekerjakan kembali 
ketiga karyawan dan 37 orang lainnya yang telah mengundurkan diri tersebut," imbuhnya. 
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BPJS Ketenagakerjaan diduga melakukan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan 
dana investasi . Dalam hal ini, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menggeledah kantor 
BPJS Ketenagakerjaan. Sejumlah pegawai juga sedang diperiksa sebagai saksi atas pengajuan 
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, dari berbagai 
informasi yang didapatkan KSPI, dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini adalah berkategori 
pelanggaran berat dan patut diduga sebagai megakorupsi sepanjang BPJS Ketenagakerjaan 
berdiri, bahkan sebelumnya bernama Jamsostek. 

 

KSPI: DUGAAN KORUPSI BPJS KETENAGAKERJAAN LIBATKAN TRILIUNAN RUPIAH 
UANG BURUH 

BPJS Ketenagakerjaan diduga melakukan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan 
dana investasi . Dalam hal ini, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menggeledah kantor 
BPJS Ketenagakerjaan. 

Sejumlah pegawai juga sedang diperiksa sebagai saksi atas pengajuan dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). 

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, dari berbagai informasi yang didapatkan KSPI, dugaan 
korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini adalah berkategori pelanggaran berat dan patut diduga 
sebagai megakorupsi sepanjang BPJS Ketenagakerjaan berdiri, bahkan sebelumnya bernama 
Jamsostek. 

"Bilamana dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, berarti uang 
buruh Indonesia telah dirampok oleh "pejabat berdasi" para pimpinan yang ada di BPJS 
ketenagakerjaaan," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/1/2021). 

"Oleh karena itu, KSPI mengutuk keras dan meminta pemeriksaan terhadap dugaan skandal 
megakorupsi triliunan rupiah uang buruh yang ada di BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejagung 
dibuka secara transparan," katanya. 
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KSPI mendukung penuh langkah-langkah yang akan diambil oleh Kejaksaan Agung berkaitan 
dengan dugaan skandal megakorupsi. Selanjutnya, KSPI meminta Kejaksaan Agung untuk 
mencekal direktur utama dan para Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar tidak bepergian ke luar 
negeri selama proses penyelidikan, terhitung mulai hari ini (20 Januari 2021). KSPI juga 
mendesak Dirjen Imigrasi untuk mencekal Dirut BPJS Ketenagakerjaan, bilamana akan pergi ke 
luar negeri. 

"KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh berbondong-bondong di seluruh wilayah Republik 
Indonesia untuk mendatangi semua kantor cabang di kab/kota dan kantor-kantor wilayah BPJS 
Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia untuk menanyakan keberadaan triliunan uang 
buruh yang diduga dikorupsi di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal. 

KSPI, kata Said Iqbal, memberi waktu 7 x 24 jam kepada BPJS Ketenagakerjaan, baik di tingkat 
pusat maupun di tingkat daerah, untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas fakta-fakta 
terhadap dugaan korupsi triliunan rupiah uang buruh di BPJS Ketenagakerjaan. 

BPJS Ketenagakerjaan mengklaim selalu menerapkan tata kelola yang baik dalam menjalankan 
investasinya. Klaim tersebut merupakan respons atas dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi yang disidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

"Manajemen BP JAMSOSTEK siap untuk memberikan keterangan dengan transparan guna 
memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan," 
kata Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh 
Banja, kepada Liputan6.com, Selasa (19/1/2021). 

Utoh menjelaskan, per 31 Desember 2020, sebanyak 98 persen dari portofolio Saham BP 
JAMSOSTEK ditempatkan pada saham LQ45. Penempatan pada instrumen Reksadana juga 
berdasarkan pada underlying asset yang memiliki fundamental yang kuat dan likuiditas yang 
baik. 

"Sehingga kualitas aset investasi BP JAMSOSTEK sangat baik, dan pengelolaan dananya tidak 
pernah mengalami kendala likuiditas dan selalu mampu memenuhi kewajiban klaim kepada 
peserta," ujarnya. 

Selain itu, Utoh menekankan mitra kerja untuk investasi pada instrumen saham dan reksadana 
harus melalui penilaian scoring internal, dengan indikator kuantitatif (permodalan, likuiditas, 
rentabilitas, net profit margin, AUM, market share, skor reksadana dan aktivitas transaksi) dan 
kualitatif (komitmen, kredibilitas, reputasi baik, riset kuat, pengalaman, update informasi 
fundamental). 

"Mitra investasi yang bekerjasama dengan BP JAMSOSTEK juga dipastikan merupakan yang 
terbaik dan terbesar di kelasnya, seperti Manajer Investasi dengan dana kelolaan minimal Rp1,5 
Triliun (tidak termasuk discretionary fund, RDPT dan reksadana dalam mata uang asing) dan 
sudah berpengalaman minimal 5 tahun," jelasnya. 

Adapun kegiatan operasional BP JAMSOSTEK termasuk pengelolaan dana, telah diawasi dan 
diaudit baik oleh Satuan Pengawas Internal, Dewan Pengawas dan berbagai lembaga berwenang 
secara berkala dan rutin yaitu BPK, OJK, KPK dan Kantor Akuntan Publik. 

"Hasil audit BP JAMSOSTEK dari lembaga-lembaga tersebut dari tahun 2016-2019 mendapat 
predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) / Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya. 

Tidak hanya itu saja, BP JAMSOSTEK juga selalu menyampaikan hasil audit Laporan Keuangan 
(LK) dan Laporan Pengelolaan Program (LPP) tersebut kepada publik melalui media massa. 
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Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi 
dalam Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi 
oleh PT. Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, 
pemeriksaan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021 yang 
ditunjukan kepada Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk 
memulai pemeriksaan kepada beberapa saksi. 

"Berdasarkan jadwal yang tertera, pada Selasa, 19 Januari 2020 (hari ini) akan dilakukan 
pemeriksaan pada sepuluh orang saksi dan sepuluh orang saksi di hari Rabu 20 Januari 2020 
(besok)," katanya dalam keterangannya, Selasa (19/1/20211). 

Dia mengungkapkan, bila keseluruhan saksi yang mencapai 20 orang tersebut merupakan 
pejabat dan karyawan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Jakarta. 

"20 orang saksi merupakan pejabat dan karyawan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Jakarta," 
ujarnya. 

Sementara, Leonard menyampaikan, pada Senin 18 Januari 2021 kemarin. Tim Jaksa Penyidik 
telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jakarta 
Selatan dan menyita data serta dokumen. 

Tidak lupa, ia menuturkan proses pelaksanaan pemeriksaan tetap memperhatikan protokol 
kesehatan pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 dengan menerapkan 3 M, 
memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. 

Sebelumnya diketahui jika Penyidik Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan tindak pidana 
korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, dengan nilai investasi mencapai triliunan. 

"BPJS saat ini masih kita lihat karena transaksinya banyak seperti Jiwasraya. Nilainya sampai 
Rp43 triliun sekian di reksadana dan saham," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana 
Khusus (Jam Pidsus) Kejagung, Febri Ardiansyah, Selasa (29/12/2020) waktu lalu. 

Namun demikian pada kala itu, Febri mengatakan bila Kejagung masih melihat proses 
penelusuran dana investasi untuk melihat apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan. 

Bila terbukti pihak Kejagung akan mendalami kasus ini, namun jika tidak ada penyimpangan 
yang merugikan negara melainkan hanya risiko bisnis. Penyidik akan menghentikan proses 
perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. 

Reporter : Bachtiarudin Alam Sumber: Merdeka. 
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neutral - Hotma Sitompul (Ketua Tim Buruh Menggugat,) Kami harap Presiden Joko Widodo 
menegur wakilnya. Perhatikanlah rakyat kecil. Mudah mudahan ini bisa menggugah hati mereka 
para pemangku kepentingan penguasa ini 

negative - Nasep (Anggota Tim Buruh Menggugat) Untuk itu, kami menyampaikan kepada 
majelis hakim untuk tidak menerima pernyataan yang disampaikan pemerintah dan DPR. Karena 
dalam undang undang MK sendiri sebenarnya keterangan Presiden dan pemerintah itu bersifat 
fakultatif. Kalau Kita lihat kata katanya dapat bukan wajib 

neutral - Nasep (Anggota Tim Buruh Menggugat) Kami berharap majelis bisa memenuhi rasa 
keadilan agar jalanya persidangan betul betul mencerminkan fair dan adil 

negative - William Yani (Advokat hukum perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 
Andi Gani) Dengan hormat para hakim yang langsung dipimpin ketua MK untuk menunjukkan 
marwah konstitusi. Tolak keinginan pemerintah dan DPR yang meminta diberri waktu lagi 
menyampaikan pandangan dan pendapatnya 

negative - Hermanto (Sekjen KSPSI Andi Gani) Buruh mencari jalan yang mulia dengan 
melakukan judicial review. Dengan demikian pemerintah dan DPR seharusnya siap dalam 
persidangan ini. Undang udang 11 tahun 2020 ini merupakan hal yang fundamental. Mengubah 
tatanan yang sebelumnya menjadi tatanan baru. Sementara tatanan baru itu tidak 
menguntungkan buruh 

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Para wakil rakyat 
dan pemerintah yang memancing rakyat 

neutral - I Ketut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) 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 
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neutral - Anwar Usman (Ketua Hakim MK) Ya, mungkin setelah itulah. Nanti tanggal pastinya 
akan disampaikan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi 

 

Ringkasan 

Sidang Gugatan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digelar di 
gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki sidang ke empat pada Senin (18/1) lalu. 
Tim Buruh Menggugat menyayangkan sikap DPR dan Pemerintah yang tidak siap menjawab 
permohonan penggugat dalam sidang tersebut. Ketua Tim Buruh Menggugat, Hotma Sitompul 
sangat menyesalkan pemerintah dan DPR tidak siap menjawab permohonan penggugat. 
Menurutnya, hal itu sungguh menunjukkan ketidakseriusan DPR dan Pemerintah dalam 
menangani judicial review Undang Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. 

 

PEMERINTAH TAK SIAP JAWAB PERMOHONAN, BURUH MINTA HAKIM TOLAK UU 
CIPTA KERJA 

Sidang Gugatan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digelar di 
gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki sidang ke empat pada Senin (18/1) lalu. 
Tim Buruh Menggugat menyayangkan sikap DPR dan Pemerintah yang tidak siap menjawab 
permohonan penggugat dalam sidang tersebut. 

Ketua Tim Buruh Menggugat, Hotma Sitompul sangat menyesalkan pemerintah dan DPR tidak 
siap menjawab permohonan penggugat. Menurutnya, hal itu sungguh menunjukkan 
ketidakseriusan DPR dan Pemerintah dalam menangani judicial review Undang Undang Cipta 
Kerja di Mahkamah Konstitusi. 

"Kami harap Presiden Joko Widodo menegur wakilnya. Perhatikanlah rakyat kecil. Mudah 
mudahan ini bisa menggugah hati mereka para pemangku kepentingan penguasa ini," katanya 
dalam keterangan pers, Rabu (20/1). 

Anggota Tim Buruh Menggugat lainnya, Nasep menjelaskan, keterangan pemerintah dan DPR 
yang disampaikan sudah lewat tenggang waktu. Sebab, di dalam peraturan MK pasal 13 ayat 2 
jelas dinyatakan keterangan pemerintah dan DPR itu disampaikan maksimal tujuh hari setelah 
adanya permohonan di Majelis. 

Tim sudah mengajukan dari November 2020. Bahkan dibuat 12 rangkap yang artinya draf 
permohonan dibagi dua. Satu untuk DPR dan satu untuk pemerintah. Belum lagi situs MK sudah 
di upload ketika tim mengajukan permohonan. 

Sehingga dengan jangka waktu tersebut, tidak ada alasan DPR dan pemerintah tidak siap 
menyampaikan keterangan. Kalau faktanya tidak siap, berarti ada indikasi untuk mengabaikan 
permohonan ini. 

"Untuk itu, kami menyampaikan kepada majelis hakim untuk tidak menerima pernyataan yang 
disampaikan pemerintah dan DPR. Karena dalam undang undang MK sendiri sebenarnya 
keterangan Presiden dan pemerintah itu bersifat fakultatif. Kalau Kita lihat kata katanya dapat 
bukan wajib," ungkap Nasep. 

Atas dasar itu, dalam persidangan, pemerintah atau DPR bisa menyampaikan atau pun bisa juga 
tidak menyampaikan. Karena sudah melewati tenggat waktu, tim buruh secara tegas memohon 
agar keterangan nanti yang disampaikan itu ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak diterima 
oleh majelis hakim konstitusi. 
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"Kami berharap majelis bisa memenuhi rasa keadilan agar jalanya persidangan betul betul 
mencerminkan fair dan adil," tegasnya. 

Advokat hukum perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, William Yani 
mengapresiasi Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mendorong para pihak yang tidak menerima 
Undang Undang Omnibus untuk Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, demi 
bangsa Indonesia yang lebih besar lagi serta membantu Presiden melawan pandemi,seluruh 
buruh Indonesia mengikuti himbauan tersebut untuk judicial review. 

Namun, kata Willi, Presiden Jokowi harus bisa mengirimkan wakilnya yang tidak bermain main 
dan serius dalam persidangan di MK. Dia berharap Hakim yang menjadi Ketua MK dalam 
pimpinan sidang kemarin dapat menolak permintaan Pemerintah dan DPR yang meminta waktu 
kembali untuk menyampaikan pandangannya. 

"Dengan hormat para hakim yang langsung dipimpin ketua MK untuk menunjukkan marwah 
konstitusi. Tolak keinginan pemerintah dan DPR yang meminta diberri waktu lagi menyampaikan 
pandangan dan pendapatnya," tegasnya. 

Sekjen KSPSI Andi Gani, Hermanto mengatakan, Pemerintah dan DPR tidak serius menanggapi 
permohonan yang diajukan. Sementara diketahui Undang Undang Cipta Kerja dibuat cepat dan 
terburu buru. Seharusnya mereka serius menanggapi permohonan tim buruh. 

"Buruh mencari jalan yang mulia dengan melakukan judicial review. Dengan demikian 
pemerintah dan DPR seharusnya siap dalam persidangan ini. Undang udang 11 tahun 2020 ini 
merupakan hal yang fundamental. Mengubah tatanan yang sebelumnya menjadi tatanan baru. 
Sementara tatanan baru itu tidak menguntungkan buruh," jelasnya. 

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengancam 
apabila Omnibuslaw tetap terus berjalan tanpa memperhatikan gugatan buruh, aksi besar 
besaran akan kembali terjadi seperti pada Oktober 2020 lalu. 

"Para wakil rakyat dan pemerintah yang memancing rakyat," ungkapnya. 

Diketahui sebelumnya, pada agenda sidang penyampaian pendapat Pemerintah yang diwakili 
dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna. Kemudian, dari 
Kementerian Sekretariat Negara, Budi Setiawati. Dari Kementerian Ketenagakerjaan, Buru. 
Kemudian, dari Kementerian Hukum dan HAM, Ardiansyah danWawan Zubaidi "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," kata I Ketut Hadi dalam persidangan. 

Ketua Hakim MK, Anwar Usman akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan karena 
Presiden Jokowi belum bisa memberikan jawaban tertulis karena harus mempersiapkan materi 
dan perlu koordinasi seperti alasan pada Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tadi. 

Oleh karena itu, perkara ini akan ditentukan agenda persidangan di kemudian oleh Kepaniteraan. 
Tetapi, perlu disampaikan bahwa Mahkamah akan melaksanakan sidang pilkada, ya, terkait 
dengan PHP pilkada mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 24 Maret 2021. 

"Ya, mungkin setelah itulah. Nanti tanggal pastinya akan disampaikan oleh Panitera Mahkamah 
Konstitusi," jelasnya. 

[fik]. 
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positive - Sumarwini (None) Alhamdulillah ya Rabbi. Terima kasih KBRI Riyadh yang telah banyak 
membantu saya 

 

Ringkasan 

Setelah memberikan pendampingan selama delapan tahun, Kedutaan Besar RI di Riyadh, Arab 
Saudi, berhasil memulangkan pekerja migran Indonesia asal Jember yang telah dijatuhkan 
tuntutan denda sebesar 5,6 miliar rupiah dan telah menghuni penjara setempat selama lima 
tahun. Dalam keterangan tertulis KBRI Riyadh yang diterima di Jakarta, Rabu, PMI atas nama 
Sumarwini meninggalkan kampung halamannya pada tahun 2006 guna mencari pekerjaan dan 
memperbaiki nasib di Arab Saudi. 

 

KBRI RIYADH BEBASKAN DAN PULANGKAN WNI USAI ADVOKASI SELAMA 8 TAHUN 

Setelah memberikan pendampingan selama delapan tahun, Kedutaan Besar RI di Riyadh, Arab 
Saudi, berhasil memulangkan pekerja migran Indonesia asal Jember yang telah dijatuhkan 
tuntutan denda sebesar 5,6 miliar rupiah dan telah menghuni penjara setempat selama lima 
tahun. 

Dalam keterangan tertulis KBRI Riyadh yang diterima di Jakarta, Rabu, PMI atas nama Sumarwini 
meninggalkan kampung halamannya pada tahun 2006 guna mencari pekerjaan dan memperbaiki 
nasib di Arab Saudi. 

Namun, usai bekerja selama dua tahun di rumah majikan di kota itu, ia dituduh telah melakukan 
tindak kekerasan dan perbuatan tidak sewajarnya kepada dua anak majikan yang masih di 
bawah umur pada tahun 2008. 
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Akibatnya, Sumarwini pun divonis 1 tahun penjara, 240 kali cambuk dan denda ganti rugi sebesar 
538 ribu Riyal Saudi (SAR), atau sekitar RP 1,9 miliar, serta penahanan selama lima tahun atas 
tuntutan hak khusus oleh majikan. 

Dalam perkembangan persidangan banding di pengadilan, majikan menaikkan tuntutan ganti 
rugi menjadi SAR 1, 536.000 (setara Rp. 5,6 miliar) sesuai keputusan yang dikeluarkan Komisi 
Penilaian Kerugian. 

Akibat putusan tersebut, sejak 27 Desember 2008, Sumarwini mendekam di balik jeruji besi di 
penjara hingga akhirnya pada November 2013, KBRI Riyadh berhasil mengeluarkannya dari 
tahanan dengan jaminan. 

Sebelumnya KBRI juga telah melakukan upaya banding termasuk untuk menganulir vonis denda 
ganti rugi materiil tersebut namun ditolak oleh pengadilan. 

Keluar dari tahanan, Sumarwini berpindah ke penampungan (shelter) KBRI dan hidup bersama 
sesama PMI kurang beruntung lainnya yang menunggu proses penyelesaian masalah maupun 
tuntutan hak-hak mereka sebelum dapat pulang ke tanah air. 

Guna menyelesaikan kasus Sumarwini, KBRI menunjuk pengacara khusus berkewarganegaraan 
Saudi, namun karena proses peradilan yang berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum yang 
final, Sumarwini belum bisa pulang ke Indonesia karena statusnya masih dicekal. 

Usai berbagai upaya yang dilakukan KBRI Riyadh, pada 11 Maret 2020 kasus Sumarwini akhirnya 
ditutup oleh pengadilan karena majikan tak pernah lagi datang memenuhi panggilan, dan pada 
17 Januari 2021, KBRI berhasil memperoleh izin keluar melalui Kantor Dinas Ketenagakerjaan 
setempat. 

"Alhamdulillah ya Rabbi. Terima kasih KBRI Riyadh yang telah banyak membantu saya", ujar 
Sumarwini dikutip dari pernyataan KBRI Riyadh. 

Ia pun berangkat ke tanah air menggunakan maskapai Etihad yang berangkat dari Riyadh pada 
Selasa (19/1) malam. 
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Narasumber 

negative - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Jumlah tenaga kerja 
industri manufaktur menurun tajam selama pandemi, berkurang 1,8 juta orang pada Agustus 
2020 dibanding Agustus 2019 

negative - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Penurunan tertinggi 
dibanding sektor lain. Memang ada sektor lain yang menurun, konstruksi, pengolahan mengalami 
penurunan 

neutral - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Setelah kuartal II 
2020, utilisasi sektor industri manufaktur sedikit meningkat tapi baru disekitar 50 persen. 
Masalah pengangguran adalah isu sentral saat kita mengalami pandemi ada gelombang PHK 

negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Di beberapa kota, KSPSI juga menyerahkan 
bantuan ke buruh yang bukan anggota KSPSI. Ini merupakan bentuk solidaritas organisasi buruh 
tanpa melihat latar belakang organisasinya 

positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Kami juga sedang menyiapkan program 
pelatihan usaha mandiri untuk buruh yang di PHK dan masyarakat.Program usaha mandiri seperti 
pelatihan menjahit, sablon dan juga pelatihan komputer gratis 

 

Ringkasan 

Pandemi Corona Covid-19 membuat jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. Hal tersebut 
terlihat dari jumlah angka Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) hingga Agustus 2020. 

"Jumlah tenaga kerja industri manufaktur menurun tajam selama pandemi, berkurang 1,8 juta 
orang pada Agustus 2020 dibanding Agustus 2019," ujar Direktur Eksekutif Core Indonesia 
Mohammad Faisal mengatakan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). 
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JUMLAH PEKERJA MANUFAKTUR YANG TERKENA PHK CAPAI 1,8 JUTA ORANG DI 
2020 

Pandemi Corona Covid-19 membuat jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. Hal tersebut 
terlihat dari jumlah angka Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) hingga Agustus 2020. 

"Jumlah tenaga kerja industri manufaktur menurun tajam selama pandemi, berkurang 1,8 juta 
orang pada Agustus 2020 dibanding Agustus 2019," ujar Direktur Eksekutif Core Indonesia 
Mohammad Faisal mengatakan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). 

Penurunan jumlah tenaga kerja industri manufaktur tersebut tertinggi dibandingkan sektor lain. 
"Penurunan tertinggi dibanding sektor lain. Memang ada sektor lain yang menurun, konstruksi, 
pengolahan mengalami penurunan," jelas Faisal. 

Lebih lanjut, Faisal mengatakan, tingkat utilisasi industri manufaktur secara umum turun drastis 
dari 75 persen saat sebelum pandemi menjadi 40 persen saat pandemi. 

"Setelah kuartal II 2020, utilisasi sektor industri manufaktur sedikit meningkat tapi baru disekitar 
50 persen. Masalah pengangguran adalah isu sentral saat kita mengalami pandemi ada 
gelombang PHK," tandasnya. 

Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com 

Sebelumnya, untuk membantu buruh yang terdampak, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (KSPSI) bekerja sama dengan Indika Foundation melanjutkan kembali penyaluran 
bantuan ribuan pack beras kualitas premium ukuran 5 kilogram kepada buruh-buruh yang 
terkena dampak PHK akibat pandemi Covid-19. 

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, rangkaian kegiatan penyaluran ribuan pack 
beras berkualitas premium ini diperuntukan bagi buruh dan juga masyarakat yang kesulitan 
ekonomi di Bekasi, Karawang, Jakarta, Bandung, Subang, Sumedang, Purwakarta dan juga kota-
kota kawasan industri lainnya. 

Selain itu, kata Andi Gani, program tersebut merupakan upaya KSPSI sebagai konfederasi buruh 
terbesar di Indonesia untuk membantu kesulitan anggotanya yang kena PHK. 

Andi Gani hari ini secara langsung menyerahkan bantuan tersebut di kawasan Pulogadung dan 
Condet, Jakarta Timur. 

"Di beberapa kota, KSPSI juga menyerahkan bantuan ke buruh yang bukan anggota KSPSI. Ini 
merupakan bentuk solidaritas organisasi buruh tanpa melihat latar belakang organisasinya," 
ujarnya saat menyerahkan bantuan beras secara simbolis di kawasan Pulo Gadung dan Condet, 
Jakarta Timur, Senin (14/12/2020). 

Andi Gani mengungkapkan, total ada 10 ribu pack beras berkualitas premium dengan ukuran 5 
kilogram disiapkan KSPSI bersama Indika Foundation Andi Gani yang juga pimpinan Konfederasi 
buruh ASEAN berharap langkah KSPSI bisa mengurangi beban kesulitan ekonomi buruh akibat 
pandemi Covid-19. 

"Kami juga sedang menyiapkan program pelatihan usaha mandiri untuk buruh yang di PHK dan 
masyarakat.Program usaha mandiri seperti pelatihan menjahit, sablon dan juga pelatihan 
komputer gratis," jelasnya. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami 
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU 

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

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 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan Bantuan Subsidi 
Upah (BSU) kepada para pekerja atau buruh yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta. Hal ini 
diberikan sebagai bentuk penanganan bagi mereka yang terdampak karena pandemi Covid-19. 
Selain itu, bagi para pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta dan ingin mendapatkan bantuan 
ini harus memperhatikan beberapa persyaratan, antara lain seorang WNI, terdaftar menjadi 
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan memiliki rekening yang aktif. Syarat ini sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020. 

 

KAPAN BLT SUBSIDI GAJI TERMIN III CAIR? INI PENJELASAN DARI KEMNAKER 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan Bantuan Subsidi 
Upah (BSU) kepada para pekerja atau buruh yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta. Hal ini 
diberikan sebagai bentuk penanganan bagi mereka yang terdampak karena pandemi Covid-19. 

Selain itu, bagi para pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta dan ingin mendapatkan bantuan 
ini harus memperhatikan beberapa persyaratan, antara lain seorang WNI, terdaftar menjadi 
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan memiliki rekening yang aktif. Syarat ini sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020. 
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Bagi kamu yang menerima bantuan ini pastinya bertanya-tanya, kapan BSU 2021 ini akan 
kembali dicairkan? Untuk informasi tersebut, Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan 
belum bisa memberi kepastian tepatnya kapan bantuan ini disalurkan. 

“Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan 
kembali program BSU,” jelas Ida sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemnaker. 

Sebelumnya, bantuan subsidi gaji termin pertama dan termin kedua sudah berhasil diberikan 
kepada setiap penerima. Adapun total realisasi anggaran bantuan subsidi gaji yang sudah 
tersalurkan sebesar Rp 29.444.763.600.000. 

Secara rinci, subsidi gaji termin pertama sudah diberikan kepada 12.293.134 penerima. Dengan 
realisasi anggarannya senilai Rp 14.751.760.800.000 atau setara 99,11 persen. 

Sementara, subisdi gaji termin kedua disalurkan kepada 12.244.169 penerima. Anggaran 
realisasi untuk termin ini sebesar Rp 14.693.022.800.000 atau jika dipersentasekan menjadi 
98,71 persen. 

“Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan gaji rata-rata Rp3,12 
juta dan total perusahaan yang pekerjanya menerima bantuan subsidi upah ini sebanyak 413.649 
perusahaan," ucap Menaker Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin 
(18/01/2021) 

Selain itu, ia juga menjelaskan ada segenap rekening penerima yang belum menerima upah 
pada termin pertama dan kedua. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 
rekeningnya sudah terblokir, nomor rekeningnya tidak valid, adanya duplikasi data, rekening 
tidak sesuai dengan NIK, dan rekening juga sudah 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. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait dengan kepesertaan, di masa 
pandemi ini memang tingkat kepesertaan menurun khususnya pada peserta penerima upah dan 
jasa konstruksi 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Berkurangnya kepesertaan juga diakibatkan 
tidak sedikit pekerja yang mencairkan manfaat Jamsosnya di masa pandemi 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Masyarakat pemberi kerja maupun pekerja 
diharapkan dapat tetap mengikuti program Jamsostek mengingat manfaat yang diberikan telah 
digaransi dalam regulasi 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, menurunnya jumlah kepesertaan 
di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) selama 2020, rata-rata dari kategori pekerja penerima 
upah dan jasa konstruksi. Hal ini menurut dia, mengingat dampak pandemi virus corona (Covid-
19) yang menyebabkan kinerja dan ekspansi dunia usaha menjadi terhambat sehingga 
kondisinya agak sulit untuk memperluas kepesertaan. 

 

KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN TURUN BERASAL DARI PENERIMA UPAH 
DAN JASA KONSTRUKSI 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, menurunnya jumlah kepesertaan 
di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) selama 2020, rata-rata dari kategori pekerja penerima 
upah dan jasa konstruksi. 

Hal ini menurut dia, mengingat dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang menyebabkan 
kinerja dan ekspansi dunia usaha menjadi terhambat sehingga kondisinya agak sulit untuk 
memperluas kepesertaan. 
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"Terkait dengan kepesertaan, di masa pandemi ini memang tingkat kepesertaan menurun 
khususnya pada peserta penerima upah dan jasa konstruksi," katanya kepada Kompas.com, 
Rabu (20/1/2021). 

"Berkurangnya kepesertaan juga diakibatkan tidak sedikit pekerja yang mencairkan manfaat 
Jamsosnya di masa pandemi," lanjut Ida. 

Meski demikian, Menaker melihat masih ada sedikit penambahan peserta dari pekerja bukan 
penerima upah (PBPU) di 2020 lalu. 

Pada tahun ini, seiring perekonomian yang kembali pulih dan implementasi Undang-Undang (UU) 
Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk kembali 
menjaring kepesertaan aktif sesuai target yang telah ditentukan. 

"Masyarakat pemberi kerja maupun pekerja diharapkan dapat tetap mengikuti program 
Jamsostek mengingat manfaat yang diberikan telah digaransi dalam regulasi," ujarnya. 

Sebelumnya, 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 yang 
makin dalam. 

Juga ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua di sektor industri manufaktur. 
Hal ini dibuktikan dari menurunnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sepanjang 2020. 

Iqbal menambahkan, buruh yang memiliki JHT pasti buruh yang bekerja di sektor formal atau 
industri manufaktur. Oleh karena itu, KSPI meminta agar pemerintah segera menyelesaikan 
ketiga persoalan di atas. Apalagi saat ini, persoalan tersebut sudah di depan mata. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada dasarnya pemerintah telah mengatur 
dengan ketat pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan melalui PP 93 Tahun 2013 dan 
perubahannya PP 55 Tahun 2015. BPJS Ketenagakerjaan juga harus tunduk pada peraturan OJK 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Regulasi tersebut sejatinya untuk memagari 
agar pengelolaan aset dan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dapat berkesinambungan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perihal adanya dugaan kasus yang saat ini 
sedang diproses hukum oleh Kejagung, tentu harus kita hormati. Mari kita ikuti dan monitor 
bersama perkembangan serta hasilnya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi dugaan kasus korupsi yang terjadi 
di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) saat ini. Menurutnya, pengelolaan dana investasi di 
BPJS Ketenagakerjaan telah mengikuti regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, dirinya tetap akan terus mengamati proses 
perkembangan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari dugaan kasus korupsi 
pengelolaan dana investasi tersebut. 

 

KEJAGUNG SELIDIKI INVESTASI BP JAMSOSTEK, INI KATA MENAKER 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi dugaan kasus korupsi yang terjadi 
di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) saat ini. 

Menurutnya, pengelolaan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan telah mengikuti regulasi yang 
diterbitkan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Pada dasarnya pemerintah telah mengatur dengan ketat pengelolaan investasi BPJS 
Ketenagakerjaan melalui PP 93 Tahun 2013 dan perubahannya PP 55 Tahun 2015. BPJS 
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Ketenagakerjaan juga harus tunduk pada peraturan OJK," katanya kepada Kompas.com, Rabu 
(20/1). 

"Regulasi tersebut sejatinya untuk memagari agar pengelolaan aset dan keuangan BPJS 
Ketenagakerjaan dapat berkesinambungan," sambung dia. 

Namun demikian, dirinya tetap akan terus mengamati proses perkembangan penyelidikan oleh 
Kejaksaan Agung (Kejagung) dari dugaan kasus korupsi pengelolaan dana investasi tersebut. 

"Perihal adanya dugaan kasus yang saat ini sedang diproses hukum oleh Kejagung, tentu harus 
kita hormati. Mari kita ikuti dan monitor bersama perkembangan serta hasilnya," ujarnya. 

Seperti diketahui, Kejagung sejak Senin (18/1) hingga hari ini melakukan penyelidikan dugaan 
kasus korupsi terkait pengelolaan dana keuangan serta investasi di BPJS Ketenagakerjaan. 

Pada Senin, Kejagung memutuskan untuk menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti yang 
didapat di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta. 

Penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa enam orang saksi yang merupakan pegawai di BPJS 
Ketenagakerjaan pada Selasa (19/1). 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam 
keterangannya, Selasa, menyebutkan sejumlah saksi yang dimintai keterangan yakni RU selaku 
Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi BPJS Ketenagakerjaan, EH selaku Asisten Deputi 
Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan. 

Berikutnya HN selaku Deputi Direktur Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan, II selaku Deputi Direktur 
Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan, HR selaku Deputi Direktur Keuangan BPJS 
Ketenagakerjaan, dan AA selaku mantan Deputi Direktur Analisis Portofolio BPJS 
Ketenagakerjaan. 
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Ringkasan 

Pemerintah RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) telah menyiapkan program 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jaminan ini diberikan untuk para pekerja yang mengalami 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan salah satu 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diterapkan pada Undang - Undang Nomor 11 
Tahun 2020, tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker . Tujuan penyelenggaraan Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini adalah untuk mempertahankan kehidupan layak para pekerja 
yang baru saja kehilangan pekerjaannya. 

 

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DAN MANFAATNYA UNTUK KORBAN PHK 

Pemerintah RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) telah menyiapkan program 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jaminan ini diberikan untuk para pekerja yang mengalami 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan salah satu Rancangan Peraturan Pemerintah 
(RPP) yang diterapkan pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja atau 
UU Ciptaker . Tujuan penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini adalah untuk 
mempertahankan kehidupan layak para pekerja yang baru saja kehilangan pekerjaannya. 

Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial diubah 
sehingga jaminan sosial yang ada di Indonesia kini menjadi 6 macam, yakni Jaminan Kesehatan 
(JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan 
Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa penerapan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP) seperti di Jepang, Korea Selatan dan Malaysia dapat diterapkan dan 
dijadikan sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 
di Indonesia. 
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Penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini adalah BPJS Ketenagakerjaan yang 
berkaitan dengan cash benefit. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan akan menjalan 
program yang berkaitan dengan pelatihan mencari kerja. 

Adapun kriteria PHK dengan melakukan penggabungan, perampingan perubahan stastus 
kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap 
pekerja. 

Kriteria penerima JKP tersebut dikecualikan bagi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 
pensiun, meninggal dan cacat total. Ketentuan minimal masa kepesertaan yakni 24 bulan, masa 
iuran 12 dan membayar iuran selama 6 bulan. 

Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini diberikan selama 6 bulan dengan persentase 
tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional. Ada sejumlah manfaat yang diberikan 
kepada penerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini antara lain: uang tunai, akses informasi 
pasar kerja, dan pelatihan kerja. 

Sumber anggaran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini berasal dari modal awal pemerintah, 
rekomposisi iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan dana operasional BPJS 
Ketenagakerjaan yang ditetapkan setidaknya sejumlah Rp 6 triliun dari APBN. 

Apakah sekarang kalian sudah paham dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP? Jika 
kamu termasuk dalam kriteria penerima JKP tidak ada salahnya untuk mencoba mengklaim dana 
tersebut. 
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Judul Per Agustus 2020, PHK Sektor Manufaktur Tertinggi Capai 1,8 Juta 
Pekerja 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/per-agustus-2020-phk-sektor-
manufaktur-tertinggi-capai-18-juta-pekerja.html 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Jumlah tenaga kerja 
industri manufaktur menurun tajam selama pandemi, berkurang 1,8 juta orang pada Agustus 
2020 dibanding Agustus 2019 

negative - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Penurunan tertinggi 
dibanding sektor lain. Memang ada sektor lain yang menurun, konstruksi, pengolahan mengalami 
penurunan 

neutral - Mohammad Faisal (ekonom Center Reform on Economic (CORE)) Setelah kuartal II 
2020, utilisasi sektor industri manufaktur sedikit meningkat tapi baru disekitar 50 persen. 
Masalah pengangguran adalah isu sentral saat kita mengalami pandemi ada gelombang PHK 

negative - Jokowi (Presiden Republik Indonesia) Kita harus bergerak cepat karena masih banyak 
PR yang belum kita selesaikan. Kita akan dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran 
akibat PHK di masa pandemi 

negative - Jokowi (Presiden Republik Indonesia) Kita semuanya tahu posisi nomor 1 di global 
complexity index yang paling rumit di dunia dan itu harus kita akhiri. Itu lah semangat yang 
mendasari lahirnya UU Cipta Kerja 

positive - Jokowi (Presiden Republik Indonesia) Izin usaha UMKM cukup dengan pendaftaran 
saja dan banyak kemudahan-kemudahan lainnya 

neutral - Jokowi (Presiden Republik Indonesia) Kita harus berbagai beban, berbagi tanggung 
jawab untuk urusan bangsa dan negara ini. Agar negara kita mampu bertransformasi menjadi 
kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global 

neutral - Suhariyanto (Kepala Badan Statistik (BPS)) Kenaikan banyak terjadi di banyak provinsi 
dengan tingkat pengangguran berbeda-beda. Seperti di bali naik tinggi sekali dari 1,57 persen 
jadi 5,63 persen 
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positive - Suhariyanto (Kepala Badan Statistik (BPS)) Kita sadar bahwa dampak COVID 
menghantam keras sektor pariwisata dan di bali peran pariwisata besar, juga DKI, Banten, Jawa 
Barat, Kepulauan Riau naik tingkat penganggurannya 

 

Ringkasan 

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan, pandemi Virus Corona 
membuat pengangguran meningkat di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga Agustus 2020. Penurunan jumlah tenaga kerja 
industri manufaktur tersebut tertinggi dibandingkan sektor lain 

 

PER AGUSTUS 2020, PHK SEKTOR MANUFAKTUR TERTINGGI CAPAI 1,8 JUTA 
PEKERJA 

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan, pandemi Virus Corona 
membuat pengangguran meningkat di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga Agustus 2020. 

"Jumlah tenaga kerja industri manufaktur menurun tajam selama pandemi, berkurang 1,8 juta 
orang pada Agustus 2020 dibanding Agustus 2019," ujar Faisal, Jakarta, Rabu (20/1). 

Penurunan jumlah tenaga kerja industri manufaktur tersebut tertinggi dibandingkan sektor lain. 
"Penurunan tertinggi dibanding sektor lain. Memang ada sektor lain yang menurun, konstruksi, 
pengolahan mengalami penurunan," jelas Faisal. 

Faisal mengatakan, tingkat utilisasi industri manufaktur secara umum turun drastis dari 75 
persen saat sebelum pandemi menjadi 40 persen saat pandemi. 

"Setelah kuartal II 2020, utilisasi sektor industri manufaktur sedikit meningkat tapi baru disekitar 
50 persen. Masalah pengangguran adalah isu sentral saat kita mengalami pandemi ada 
gelombang PHK," tandasnya. 

Jokowi : Kita Dihadapkan Besarnya Pengangguran Akibat PHK di Masa Pandemi Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) mengakui bahwa besarnya angka pengangguran di Indonesia saat ini menjadi 
pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan pemerintah. Tingginya angka pengangguran ini 
dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19. 

"Kita harus bergerak cepat karena masih banyak PR yang belum kita selesaikan. Kita akan 
dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran akibat PHK di masa pandemi," ujar Jokowi saat 
memberikan sambutan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia secara virtual, Kamis 
(3/12). 

Selain pengangguran, pemerintah juga dihadapkan dengan persoalan besarnya angkatan kerja 
yang membutuhkan pekerjaan. Untuk itu, dia menekankan pentingnya reformasi struktural untuk 
menyederhanakan regulasi dan birokrasi yang rumit. 

Bahkan, Indonesia berada di urutan pertama dengan birokrasi paling rumit di dunia. Atas dasar 
itu, pemerintah membuat UU Cipta Kerja guna mengakhiri kerumitan dalam proses birokrasi. 

"Kita semuanya tahu posisi nomor 1 di global complexity index yang paling rumit di dunia dan 
itu harus kita akhiri. Itu lah semangat yang mendasari lahirnya UU Cipta Kerja," katanya. 
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Jokowi mengklaim aturan ini dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif berdaya saing, 
membuat UMKM lebih berkembang, dan industri padat tenaga kerja tumbuh dengan pesat. 
Kemudian, UU ini disebut dapat mempermudah proses izin berusaha. 

"Izin usaha UMKM cukup dengan pendaftaran saja dan banyak kemudahan-kemudahan lainnya," 
ucapnya. 

Dia pun meminta Bank Indonesia dapat berkontribusi besar menggerakan sektor riil, mendorong 
penciptaan lapangan kerja baru, dan membantu UMKM agar bisa kembali produktif. Jokowi 
mengingatkan kementerian/lembaga membuang ego sektoral antar lembaga di masa krisis 
akibat pandemi Covid-19. 

"Kita harus berbagai beban, berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini. Agar 
negara kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan 
global," tutur Jokowi. 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling 
tinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Di Ibu Kota, pengangguran terbuka mencapai 10,95 persen 
di Agustus 2020. Angka ini di atas rata-rata nasional di level 7,07 persen. 

"Kenaikan banyak terjadi di banyak provinsi dengan tingkat pengangguran berbeda-beda. 
Seperti di bali naik tinggi sekali dari 1,57 persen jadi 5,63 persen," jelas Suhariyanto di Kantor 
BPS, Jakarta Pusat, Kamis 5 November 2020. 

Selain DKI Jakarta, BPS juga mencatat lima provinsi lainnya yang tingkat pengangguran 
terbukanya melewati rata-rata nasional. Banten menjadi tertinggi kedua dengan 10,64 persen. 
Kemudian, disusul oleh Jawa Barat sebesar 10,46 persen, Kepulauan Riau sebesar 10,34 persen, 
Maluku sebesar 7,57 persen, dan Sulawesi Utara sebesar 7,37 persen. 

"Kita sadar bahwa dampak COVID menghantam keras sektor pariwisata dan di bali peran 
pariwisata besar, juga DKI, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau naik tingkat penganggurannya," 
ujar dia. 

[bim]. 
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Judul Menaker Upayakan BLT Subsidi Gaji Cair Januari 2021 
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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 akan kita mintakan 
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengupayakan pencairan BLT subsidi gaji bagi 
pekerja yang belum dapat BLT subsidi gaji untuk tahun anggaran 2020. BLT subsidi gaji dengan 
total Rp2,4 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 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 BLT subsidi gaji. 

 

MENAKER UPAYAKAN BLT SUBSIDI GAJI CAIR JANUARI 2021 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengupayakan pencairan BLT subsidi gaji bagi 
pekerja yang belum dapat BLT subsidi gaji untuk tahun anggaran 2020. BLT subsidi gaji dengan 
total Rp2,4 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 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 BLT subsidi gaji. 

Ada beberapa hal yang membuat 270 ribu pekerja ini belum dapat BLT subsidi gaji. Salah satunya 
soal rekening. Dia mengaku ada rekening yang belum dapat tersalurkan dikarenakan beberapa 
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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. 

"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 Ida 
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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Newstrend Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/01/20/143000926/menaker--
pengelolaan-dana-investasi-bpjs-ketenagakerjaan-ketat-dan-dipagari 

Jurnalis Ade Miranti Karunia 

Tanggal 2021-01-20 14:30:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pada dasarnya pemerintah telah mengatur 
dengan ketat pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan melalui PP 93 Tahun 2013 dan 
perubahannya PP 55 Tahun 2015. BPJS Ketenagakerjaan juga harus tunduk pada peraturan OJK 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perihal adanya dugaan kasus yang saat ini 
sedang diproses hukum oleh Kejagung, tentu harus kita hormati. Mari kita ikuti dan monitor 
bersama perkembangan serta hasilnya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi dugaan kasus korupsi yang terjadi 
di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) saat ini. Menurutnya, pengelolaan dana investasi di 
BPJS Ketenagakerjaan telah mengikuti regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). 

 

MENAKER: PENGELOLAAN DANA INVESTASI BPJS KETENAGAKERJAAN KETAT DAN 
DIPAGARI REGULASI 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menanggapi dugaan kasus korupsi yang terjadi 
di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) saat ini. 

Menurutnya, pengelolaan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan telah mengikuti regulasi yang 
diterbitkan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Pada dasarnya pemerintah telah mengatur dengan ketat pengelolaan investasi BPJS 
Ketenagakerjaan melalui PP 93 Tahun 2013 dan perubahannya PP 55 Tahun 2015. BPJS 
Ketenagakerjaan juga harus tunduk pada peraturan OJK," katanya kepada Kompas.com, Rabu 
(20/1/2021). 
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Namun demikian, dirinya tetap akan terus mengamati proses perkembangan penyelidikan oleh 
Kejaksaan Agung (Kejagung) dari dugaan kasus korupsi pengelolaan dana investasi tersebut. 

"Perihal adanya dugaan kasus yang saat ini sedang diproses hukum oleh Kejagung, tentu harus 
kita hormati. Mari kita ikuti dan monitor bersama perkembangan serta hasilnya," ujarnya. 

Seperti diketahui, Kejagung sejak Senin (18/1/2021) hingga hari ini melakukan penyelidikan 
dugaan kasus korupsi terkait pengelolaan dana keuangan serta investasi di BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam 
keterangannya, Selasa, menyebutkan sejumlah saksi yang dimintai keterangan yakni RU selaku 
Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi BPJS Ketenagakerjaan, EH selaku Asisten Deputi 
Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan. 

Berikutnya HN selaku Deputi Direktur Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan, II selaku Deputi Direktur 
Analisis Portofolio BPJS Ketenagakerjaan, HR selaku Deputi Direktur Keuangan BPJS 
Ketenagakerjaan, dan AA selaku mantan Deputi Direktur Analisis Portofolio BPJS 
Ketenagakerjaan. 
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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 - Fitroh Hanrahmawan (Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar) Semoga bantuan 
dapat tiba dengan selamat dan bisa disalurkan kepada yang membutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya telah meminta agar menyiapkan MTU 
dan mobil URC untuk bisa dikerahkan menyalurkan bantuan, sehingga dapat menjangkau 
pelosok-pelosok desa 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mengajak berbagai pihak untuk 
bersama-sama menggalang bantuan guna membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban 
gempa di Sulawesi Barat. Saya juga telah meminta kepada jajaran untuk memastikan distribusi 
bantuan dapat menjangkau pelosok desa di daerah sekitar gempa 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan bantuan logistik untuk para pengungsi korban 
bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Bantuan diberikan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) 
Makassar ke wilayah Mamuju dan Majene. Kepala BLK Makassar Fitroh Hanrahmawan melepas 
langsung pendistribusian bantuan logistik tersebut pada Selasa (19/1) di BLK Makassar, Sulawesi 
Selatan. 
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KEMNAKER SALURKAN BANTUAN LEWAT BLK UNTUK KORBAN GEMPA DI SULBAR 

Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan bantuan logistik untuk para pengungsi korban 
bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Bantuan diberikan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) 
Makassar ke wilayah Mamuju dan Majene. 

Kepala BLK Makassar Fitroh Hanrahmawan melepas langsung pendistribusian bantuan logistik 
tersebut pada Selasa (19/1) di BLK Makassar, Sulawesi Selatan. 

"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 Fitroh dalam 
keterangan tertulis, Rabu (20/1/2021). 

Ia menambahkan bantuan logistik ini merupakan kiriman gelombang kedua yang dikirim 
menggunakan empat mobil training unit (MTU) dan satu mobil jenis double cabin. 

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

Tak hanya itu, Fitroh mengungkap pihaknya akan mendirikan posko dapur umum di Mamuju. 
Posko ini nantinya akan digunakan untuk membuat makanan siap saji bagi para pengungsi di 
Mamuju. 

"Semoga bantuan dapat tiba dengan selamat dan bisa disalurkan kepada yang membutuhkan," 
harapnya. 

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya telah memberi instruksi 
agar penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa bumi di Mamuju dan Majene dapat 
tersalurkan langsung kepada masyarakat. Ia berharap bantuan dapat sampai hingga daerah 
pelosok yang sulit terjangkau. 

Oleh karena itu, Ida 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). Selain itu sejumlah kendaraan dinas juga dikerahkan untuk 
mempercepat penyaluran sumbangan bantuan yang telah terkumpul. 

"Saya telah meminta agar menyiapkan MTU dan mobil URC untuk bisa dikerahkan menyalurkan 
bantuan, sehingga dapat menjangkau pelosok-pelosok desa," pungkas Ida. 

Dalam rangka menggalang bantuan, Ida menyampaikan telah mengajak sejumlah pihak untuk 
bersama membantu masyarakat yang menjadi korban gempa. Bantuan yang digalang berupa 
dana tunai, pakaian layak pakai, obat-obatan, dan makanan. 

"Kami mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menggalang bantuan guna membantu 
saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Sulawesi Barat. Saya juga telah meminta 
kepada jajaran untuk memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau pelosok desa di daerah 
sekitar gempa," kata Ida. 

Lebih lanjut Ida mengungkap distribusi bantuan akan turut melibatkan Pengawas 
Ketenagakerjaan di Balai K3 dan para instruktur BLK Makassar yang berada di sekitar lokasi 
gempa. Menurutnya kebutuhan darurat untuk para pengungsi sementara harus segera dipenuhi 
karena banyak warga memilih mengungsi, di antaranya kebutuhan di kamp pengungsian yaitu 
tenda, kebutuhan makanan dan air minum. 
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Judul RI Mau Punya Tunjangan buat Pengangguran, Uangnya dari Mana? 

Nama Media detik.com 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5341251/ri-mau-
punya-tunjangan-buat-pengangguran-uangnya-dari-mana 

Jurnalis Soraya Novika 

Tanggal 2021-01-20 13:11:00 

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) Sumber pendanaan program JKP (Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan) itu tentunya dari modal awal pemerintah (APBN), rekomposisi iuran 
program jaminan sosial dan atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tentu saja dikecualikan (untuk) PKWT, 
pensiun, meninggal, dan cacat total 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaatnya diberikan selama paling lama 6 
bulan dengan persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional 

 

Ringkasan 

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). RPP yang merupakan turunan 
dari klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja ini akan menjadi payung hukum kepastian tunjangan 
buat pengangguran. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan setidaknya ada 3 sumber pendanaan 
untuk menyalurkan tunjangan bagi korban PHK. Tak hanya dari APBN, sumber pendanaan 
program tunjangan pengangguran tersebut rencananya diserap dari iuran jaminan sosial dan 
dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. 

 

RI MAU PUNYA TUNJANGAN BUAT PENGANGGURAN, UANGNYA DARI MANA? 

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). RPP yang merupakan turunan 
dari klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja ini akan menjadi payung hukum kepastian tunjangan 
buat pengangguran. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan setidaknya ada 3 sumber pendanaan 
untuk menyalurkan tunjangan bagi korban PHK. Tak hanya dari APBN, sumber pendanaan 
program tunjangan pengangguran tersebut rencananya diserap dari iuran jaminan sosial dan 
dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. 

"Sumber pendanaan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) itu tentunya dari modal awal 
pemerintah (APBN), rekomposisi iuran program jaminan sosial dan atau dana operasional BPJS 
Ketenagakerjaan," ujar Ida kepada detikcom, Rabu (20/1/2021). 

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang menggodok beberapa Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) turunan dari UU Cipta Kerja. Salah satu yang dibahas adalah RPP tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Adapun manfaat dari kehadiran RPP JKP ini adalah adanya kepastian tunjangan pengangguran, 
employment services dan pelatihan vokasi bagi para korban PHK. Manfaat itu diberikan paling 
lama selama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah yang dilaporkan atau rata-rata upah 
nasional. 

Namun, tak semua korban PHK bisa mencicipi manfaat dari program tersebut. Dalam rapat 
dengan Komisi IX DPR RI, Senin (18/1) kemarin Ida merinci kriteria peserta program JKP. 

Peserta JKP adalah mereka yang mengikuti salah satu dari 4 program di BPJS Ketenagakerjaan 
di antaranya adalah peserta JHT, JKK, JKM, atau JP. 

Kemudian, penyelenggaranya mengkombinasikan cash benefit dari BPJS Ketenagakerjaan, dan 
pelatih vokasi serta akses pasar kerja yang disiapkan oleh Kemnaker. 

Lalu, dari sisi kriteria yang mendapatkan JKP adalah mereka yang di-PHK karena penggabungan, 
perampingan atau efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan. Berikutnya akibat 
kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. 

"Tentu saja dikecualikan (untuk) PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total," kata Ida. 

Dari sisi eligibilitasnya, ketentuan minimal masa kepesertaan adalah 24 bulan, masa iurannya 12 
bulan, kemudian membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan. 

"Manfaatnya diberikan selama paling lama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah 
dilaporkan atau rata-rata upah nasional," paparnya. 

Terakhir dari sisi iurannya terdapat batas atas upah sesuai dengan plafon jaminan pensiun atau 
menggunakan rata-rata upah nasional. 
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Judul Pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK Tak Kendurkan Pelayanan pada 
Pekerja 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 
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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 

positive - Tonny W.K (Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJamsostek Jakarta Kebon Sirih) Kinerja 
BPJAMSOSTEK Jakarta Kebon Sirih selama masa pandemi ini sangat baik, tercermin dari capaian 
realisasi iuran penerima upah sebesar Rp 2,8 triliun dari target sebesar Rp 2,1 triliun 

neutral - Tonny W.K (Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJamsostek Jakarta Kebon Sirih) Untuk 
capaian lainnya kami berhasil merealisasikan capaian iuran bukan penerima upah sebesar Rp 2,8 
mliar dari target sebesar Rp 2,6 miliar dan capaian iuran Jaminan Konstruksi sebesart Rp 5,4 
miliar dari target sebesar Rp 1,6 miliar 

positive - Tonny W.K (Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJamsostek Jakarta Kebon Sirih) Kami 
terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada peserta terlebih di masa 
pandemi Covid-19 di mana banyak para pekerja dirumahkan 

positive - Tonny W.K (Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJamsostek Jakarta Kebon Sirih) 
Berbagai macam tantangan yang akan dihadapi sepanjang tahun 2021 akan kami hadapi dalam 
mendukung upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini 

 

Ringkasan 

MASA pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020 tidak menurunkan komitmen 
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jakarta Kebon Sirih untuk memberikan perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja Indonesia. 

Hal itu tercermin dengan tercapainya target kepesertaan selama masa pandemi yang juga 
didukung dengan pelayanan yang tetap prima kepada peserta. 

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebon Sirih Tonny W.K menjelaskan 
capaian-capaian BPJAMSOSTEK Jakarta Kebon Sirih selama Tahun 2020. 
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PANDEMI COVID-19, BPJAMSOSTEK TAK KENDURKAN PELAYANAN PADA PEKERJA 

MASA pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020 tidak menurunkan komitmen 
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jakarta Kebon Sirih untuk memberikan perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja Indonesia. 

Hal itu tercermin dengan tercapainya target kepesertaan selama masa pandemi yang juga 
didukung dengan pelayanan yang tetap prima kepada peserta. 

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebon Sirih Tonny W.K menjelaskan 
capaian-capaian BPJAMSOSTEK Jakarta Kebon Sirih selama Tahun 2020. 

"Kinerja BPJAMSOSTEK Jakarta Kebon Sirih selama masa pandemi ini sangat baik, tercermin dari 
capaian realisasi iuran penerima upah sebesar Rp 2,8 triliun dari target sebesar Rp 2,1 triliun," 
kata Tonny pada keterangan pers, Rabu (20/1). 

Menurut Tonny, persetanse realisasi capaian iuran sebesar 133%. "Untuk capaian lainnya kami 
berhasil merealisasikan capaian iuran bukan penerima upah sebesar Rp 2,8 mliar dari target 
sebesar Rp 2,6 miliar dan capaian iuran Jaminan Konstruksi sebesart Rp 5,4 miliar dari target 
sebesar Rp 1,6 miliar," terangnya. 

Ia menambahkan bahwa pelayanan prima kepada peserta yang menjadi komitmen BPJS 
Ketenagakerjaan Jakarta Kebon Sirih. 

Sepanjang tahun 2020, BPJAMSOSTEK Jakarta Kebon Sirih melakukan pembayaran klaim 
program jaminan hari tua (JHT) sebanyak 9017 berkas klaim dengan nominal pembayaran klaim 
sebesar Rp 389 miliar. 

Untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebanyak 152 klaim dengan nominal pembayaran 
sebesar Rp 6,8 miliar, jaminan kematian (JKM) sebanyak 131 klaim dengan nominal pembayaran 
sebesar Rp 4,8 miliar dan jaminan pensiun (JP) sebanyak 1911 klaim dengan nominal 
pembayaran sebesar Rp 2,6 miliar " Kami terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan 
prima kepada peserta terlebih di masa pandemi Covid-19 di mana banyak para pekerja 
dirumahkan," tuturnya. 

"Berbagai macam tantangan yang akan dihadapi sepanjang tahun 2021 akan kami hadapi dalam 
mendukung upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini," tutup Tonny. (RO/OL-09). 
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Judul Kapan Aturan Tunjangan Pengangguran buat Korban PHK Dirilis? 

Nama Media detik.com 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5341198/kapan-
aturan-tunjangan-pengangguran-buat-korban-phk-dirilis 

Jurnalis Soraya Novika 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RPP JKP akan di- launching setelah melalui 
tahapan selanjutnya yaitu Pembahasan dalam forum tripartit (forum yang dihadiri oleh 
perwakilan serikat pekerja/buruh, pemerintah dan pengusaha) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RPP yang telah dibahas dalam forum tripartit 
akan dimasukkan ke portal khusus yg memuat seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja 
untuk ditanggapi/diberi masukan oleh masyarakat. RPP JKP akan segera di- launching setelah 
disempurnakan dengan memperhatikan masukan semua kalangan (masyarakat) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah mengupayakan proses tersebut 
di atas dapat dilaksanakan seefektif mungkin agar launching dapat segera dilaksanakan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program JKP akan segera dilaksanakan setelah 
PP JKP diterbitkan agar pekerja/buruh dapat segera menjadi peserta dan jika kehilangan 
pekerjaan, mereka dapat segera menerima manfaatnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sumber Pendanaan Program JKP itu tentunya 
dari modal awal pemerintah (APBN), rekomposisi iuran program jaminan sosial dan atau dana 
operasional BPJS Ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Beberapa waktu lalu, pemerintah mengumumkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP). RPP ini merupakan salah satu turunan dari klaster Ketenagakerjaan UU Cipta 
Kerja. 
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KAPAN ATURAN TUNJANGAN PENGANGGURAN BUAT KORBAN PHK DIRILIS? 

Beberapa waktu lalu, pemerintah mengumumkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP). RPP ini merupakan salah satu turunan dari klaster Ketenagakerjaan UU Cipta 
Kerja. 

Adapun manfaat dari kehadiran RPP JKP ini adalah adanya kepastian tunjangan buat 
pengangguran. Program JKP juga akan memberikan employment services dan pelatihan vokasi. 
Kedua manfaat itu diberikan paling lama selama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah 
yang dilaporkan atau rata-rata upah nasional. 

Lalu, kapan kira-kira RPP ini diluncurkan atau siap diaplikasikan manfaatnya ke masyarakat? 
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat ini pembahasan RPP JKP sudah masuk 
tahap finalisasi internal pemerintah. Namun ia tak bisa membocorkan kapan RPP ini siap diteken. 

"RPP JKP akan di- launching setelah melalui tahapan selanjutnya yaitu Pembahasan dalam forum 
tripartit (forum yang dihadiri oleh perwakilan serikat pekerja/buruh, pemerintah dan 
pengusaha)," ujar Ida kepada detikcom, Rabu (20/1/2021). 

Selanjutnya, setelah melalui forum tripartit masih ada beberapa pintu lagi yang harus dilewati. 

"RPP yang telah dibahas dalam forum tripartit akan dimasukkan ke portal khusus yg memuat 
seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk ditanggapi/diberi masukan oleh 
masyarakat. RPP JKP akan segera di- launching setelah disempurnakan dengan memperhatikan 
masukan semua kalangan (masyarakat)," ungkapnya. 

Namun, pihaknya mengupayakan agar semua proses tersebut dapat dilaksanakan seefektif 
mungkin agar waktu peluncurannya pun tidak terlalu lama. 

"Pemerintah mengupayakan proses tersebut di atas dapat dilaksanakan seefektif mungkin agar 
launching dapat segera dilaksanakan," katanya. 

Demikian pula dengan pemberian manfaatnya ke masyarakat juga tentu otomatis dilaksanakan 
usai RPP itu diterbitkan. 

"Program JKP akan segera dilaksanakan setelah PP JKP diterbitkan agar pekerja/buruh dapat 
segera menjadi peserta dan jika kehilangan pekerjaan, mereka dapat segera menerima 
manfaatnya," tegasnya. 

Terakhir, untuk sumber pendanaan program ini berasal dari berbagai sumber tidak hanya 
bergantung pada APBN. 

"Sumber Pendanaan Program JKP itu tentunya dari modal awal pemerintah (APBN), rekomposisi 
iuran program jaminan sosial dan atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan," timpalnya. 
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Narasumber 

negative - Rudi Sakyakirti (Kadisnaker Kota Batam) Kita fokuskan pelatihan di bidang gerinda, 
tata rias rambut, bahasa Inggris/pariwisata dan kriteria lain yang sebanyak 31 jenis membidangi 

neutral - Rudi Sakyakirti (Kadisnaker Kota Batam) Pelatihan dasar ini diharapkan bisa menjadi 
modal awal bagi pencari kerja dalam memulai usaha, karena mencari pekerjaan masih sulit saat 
ini 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam kembali membuka pelatihan untuk seluruh pencari 
kerja serta untuk menambah skill dalam bidang masing-masing. Kepala Disnaker Batam, Rudi 
Sakyakirti, mengatakan, pada awal tahun 2021 pihaknya akan menggelar pelatihan bagi untuk 
pencari kerja di Batam dengan anggaran Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) 2020 
lalu. 

 

DISNAKER BATAM BUKA PELATIHAN UNTUK PENCARI KERJA 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam kembali membuka pelatihan untuk seluruh pencari 
kerja serta untuk menambah skill dalam bidang masing-masing. Kepala Disnaker Batam, Rudi 
Sakyakirti, mengatakan, pada awal tahun 2021 pihaknya akan menggelar pelatihan bagi untuk 
pencari kerja di Batam dengan anggaran Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) 2020 
lalu. "Kita fokuskan pelatihan di bidang gerinda, tata rias rambut, bahasa Inggris/pariwisata dan 
kriteria lain yang sebanyak 31 jenis membidangi," kata Rudi kepada kepripedia, Rabu (20/1). 

Di tengah pandemi COVID-19, kata Rudi, banyak sektor industri terpukul sehingga berdampak 
pada lajunya angka pengangguran. Untuk itu, dengan adanya pelatihan tersebut dapat menjadi 
pengalaman untuk pencari kerja. "Pelatihan dasar ini diharapkan bisa menjadi modal awal bagi 
pencari kerja dalam memulai usaha, karena mencari pekerjaan masih sulit saat ini," kata dia. 

Pelatihan tersebut dibuka dengan kuota kurang lebih 630 yang terbagi dari 31 jenis pelatihan. 
Untuk syarat dan bidang pelatihan bisa diakses langsung di halaman Pendaftaran dilaksanakan 
secara online dimulai tanggal 22 Januari s/d 29 Januari 2021 di Download http://simlattas.com 
atau https://disnaker.batam.go.id/. 
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Judul Kabar Gembira! Rekening Bermasalah, Pekerja Tetap Terima BSU 
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Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/252679-kabar-
gembira-rekening-bermasalah-pekerja-tetap-terima-bsu 

Jurnalis Murdiyat Moko 

Tanggal 2021-01-20 11:36:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 
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Narasumber 

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, 

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, 

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 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi kabar gembira bagi para pekerja. Tahun ini, 
penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja/buruh 
sudah selesai dan dana yang tersisa akan dikembalikan ke kas negara. Namun realisasi 
penyaluran belum bisa tuntas 100 persen lantaran terkendala sejumlah rekening bermasalah. 

 

KABAR GEMBIRA! REKENING BERMASALAH, PEKERJA TETAP TERIMA BSU 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi kabar gembira bagi para pekerja. 
Tahun ini, penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi 
pekerja/buruh sudah selesai dan dana yang tersisa akan dikembalikan ke kas negara. Namun 
realisasi penyaluran belum bisa tuntas 100 persen lantaran terkendala sejumlah rekening 
bermasalah. 
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Dengan demikian, kata Ida, hingga tutup tahun anggaran masih menyisakan penyaluran kepada 
sejumlah rekening yang bermasalah antara lain duplikasi data, nomor rekening tidak valid, 
rekening sudah tutup atau terblokir, rekening pasif dalam jangka waktu lama, dan rekening tidak 
sesuai dengan NIK sehingga dibekukan. 

Kendati sudah tutup anggaran, Menakar berjanji tetap akan melanjutkan penyaluran pada 
Januari ini, setelah permasalahan rekening itu klir. "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 pada 
Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (18/1). 

Menaker 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. 

Menaker menyebut penyaluran sudah terealisasi 98,91 persen dengan total realisasi anggaran 
BSU yang tersalurkan sebesar Rp 29,44 triliun. Secara rinci, subsidi gaji/upah gelombang / termin 
I tersalurkan kepada 12.293.134 orang dengan realisasi anggaran Rp 14,75 triliun (99,11 
persen). 

Gelombang/termin II tersalurkan kepada 12.244.169 orang dengan realisasi anggaran Rp 14,69 
triliun (98,71 persen). “Total penerima BSU secara nasional 12.403.896 orang, dengan rata-rata 
gaji Rp 3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 
413.649 perusahaan," katanya. 

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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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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neutral - Fitroh Hanrahmawan (Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar) Kami melepas 
pemberangkatan bantuan berupa beras, mi, 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 di kawasan Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat 

positive - Fitroh Hanrahmawan (Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar) Semoga bantuan 
dapat tiba dengan selamat dan bisa disalurkan kepada yang membutuhkan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mengajak berbagai pihak untuk 
bersama-sama menggalang bantuan untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi 
korban gempa di Sulawesi Barat. Saya juga telah meminta kepada jajaran untuk memastikan 
distribusi bantuan dapat menjangkau pelosok desa di daerah sekitar gempa 

 

Ringkasan 

Sejumlah besar beras, mi, air minum, biskuit, popok bayi, susu bayi, dan bahan-bahan lainnya 
Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar bagi para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa 
Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Kepala BLK Makassar, Fitroh Hanrahmawan, melepas 
pengiriman bantuan logistik tersebut. 

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

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menginstruksikan agar 
penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa bumi di daerah Mamaju dan Majene, bisa 
sampai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang berada di daerah 
pelosok yang sulit terjangkau. 
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Agar bantuan tepat sasaran, Kemnaker pun mengerahkan Mobil Training Unit (MTU) dari 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. 

 

KEMNAKER SALURKAN BAHAN PANGAN KEPADA KORBAN GEMPA BUMI DI SULBAR 

Sejumlah besar beras, mi, air minum, biskuit, popok bayi, susu bayi, dan bahan-bahan lainnya 
Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar bagi para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa 
Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Kepala BLK Makassar, Fitroh Hanrahmawan, melepas 
pengiriman bantuan logistik tersebut. 

"Kami melepas pemberangkatan bantuan berupa beras, mi, air minum, biskuit, popok bayi, susu 
bayi, dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan masyarakat," kata Fitroh, Sulbar, Selasa 
(19/1/2021). 

Bantuan kali ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya sudah terkirim 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 di kawasan Mamuju dan Majene, 
Sulawesi Barat," ucapnya. 

Fitroh menambahkan, saat yang bersamaan, pihaknya juga akan mendirikan posko dapur umum 
di Mamuju. Posko tersebut digunakan untuk membuat makanan siap untuk para pengungsi di 
Mamuju. 

"Semoga bantuan dapat tiba dengan selamat dan bisa disalurkan kepada yang membutuhkan," 
harapnya. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menginstruksikan agar 
penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa bumi di daerah Mamaju dan Majene, bisa 
sampai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang berada di daerah 
pelosok yang sulit terjangkau. 

Agar bantuan tepat sasaran, Kemnaker pun mengerahkan Mobil Training Unit (MTU) dari 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. 

"Kami mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menggalang bantuan untuk membantu 
saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Sulawesi Barat. Saya juga telah meminta 
kepada jajaran untuk memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau pelosok desa di daerah 
sekitar gempa," katanya. 

Untuk penggalangan bantuan, Ida menjelaskan bahwa pihaknya 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. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Uang dikembalikan dulu, setelah kami lakukan 
rekonsiliasi data dengan bank penyalur maka kami akan meminta kembali kepada 
perbendaharaan negara agar yang sudah benar datanya itu untuk disalurkan kembali 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini yang kemudian ada waktu bagi kami setelah 
ada dipadankan dan ketemu angka 1,1 juta, akhirnya waktunya pendek sementara kita punya 
keterbatasan waktu sampai 31 Desember 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan dalam bulan Januari ini, 
yang memang sudah menerima pada gelombang I dan betul-betul datanya sudah clear semua, 
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 

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 

 

Ringkasan 

Sisa BLT BPJS Ketenagakerjaan termin II akan dicairkan Januari 2021. Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah mengusahakan penerima bantuan subsidi upah (BSU) termin I yang 
belum mendapatkan subsidi upah di termin II akan mendapatkannya pada Januari 2021 ini. 
Menaker menjawab pertanyaan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI tentang perbedaan jumlah 
yang tersalurkan, dengan termin I untuk Agustus-September 2020 disalurkan kepada 12.293.134 
orang sementara termin II untuk November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 
orang. 
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INFO BLT BPJS KETENAGAKERJAAN TERMIN 2: SELESAI CAIR JANUARI 2021 

Sisa BLT BPJS Ketenagakerjaan termin II akan dicairkan Januari 2021. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengusahakan penerima bantuan subsidi 
upah (BSU) termin I yang belum mendapatkan subsidi upah di termin II akan mendapatkannya 
pada Januari 2021 ini. 

Menaker menjawab pertanyaan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI tentang perbedaan jumlah 
yang tersalurkan, dengan termin I untuk Agustus-September 2020 disalurkan kepada 12.293.134 
orang sementara termin II untuk November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 
orang. 

"Uang dikembalikan dulu, setelah kami lakukan rekonsiliasi data dengan bank penyalur maka 
kami akan meminta kembali kepada perbendaharaan negara agar yang sudah benar datanya itu 
untuk disalurkan kembali," kata Menaker dalam Rapat Kerja Komisi IX RI pada Senin 
(18/1/2021), seperti dikutip Antara News . 

Menurut Ida, alasan terdapatnya perbedaan angka penyaluran termin I dan II itu adalah ketika 
dalam penyaluran termin II Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan bantuan dari Ditjen 
Pajak Kementerian Keuangan, atas rekomendasi KPK, untuk menyamakan data dengan yang 
diserahkan BPJS Ketenagakerjaan. 

Namun, terdapat perbedaan definisi gaji atau upah yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan 
dengan penghasilan yang menjadi dasar data Ditjen Pajak. Akhirnya, kata Ida, setelah berdiskusi 
panjang dengan KPK maka diputuskan termin II akan disalurkan kembali kepada 1,1 juta orang 
yang penghasilannya di bawah Rp5 juta. 

"Ini yang kemudian ada waktu bagi kami setelah ada dipadankan dan ketemu angka 1,1 juta, 
akhirnya waktunya pendek sementara kita punya keterbatasan waktu sampai 31 Desember," 
kata Ida. 

Karena itu Kemnaker mengembalikan uang 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 dalam bulan Januari ini, yang memang sudah menerima pada gelombang 
I dan betul-betul datanya sudah clear semua, maka akan kita mintakan kembali ke 
perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali," kata Ida. 

Penyebab BLT BPJS Ketenagakerjaan Tak Cair ke Penerima Menurut Menaker, kendala utama 
tidak tercapainya target penyaluran 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 Ida. 

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. 

Dari Rp29,7 triliun yang dianggarkan, sampai dengan akhir 2020 total anggaran yang telah 
digunakan adalah sebesar Rp29,4 triliun. 
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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. 

"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. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Uang dikembalikan dulu, setelah kami lakukan 
rekonsiliasi data dengan bank penyalur maka kami akan meminta kembali kepada 
perbendaharaan negara agar yang sudah benar datanya itu untuk disalurkan kembali 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini yang kemudian ada waktu bagi kami setelah 
ada dipadankan dan ketemu angka 1,1 juta, akhirnya waktunya pendek sementara kita punya 
keterbatasan waktu sampai 31 Desember 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan dalam bulan Januari ini, 
yang memang sudah menerima pada gelombang I dan betul-betul datanya sudah clear semua, 
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 

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 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengusahakan penerima bantuan subsidi 
upah (BSU) termin I yang belum mendapatkan subsidi upah di termin II akan mendapatkannya 
pada Januari 2021 ini. 

Menaker menjawab pertanyaan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI tentang perbedaan jumlah 
yang tersalurkan, dengan termin I untuk Agustus-September 2020 disalurkan kepada 12.293.134 
orang sementara termin II untuk November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 
orang. 
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UPDATE BLT KETENAGAKERJAAN TERMIN 2: AKAN SELESAI CAIR JANUARI 2021 

Sisa BLT BPJS Ketenagakerjaan termin II akan dicairkan Januari 2021. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengusahakan penerima bantuan subsidi 
upah (BSU) termin I yang belum mendapatkan subsidi upah di termin II akan mendapatkannya 
pada Januari 2021 ini. 

Menaker menjawab pertanyaan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI tentang perbedaan jumlah 
yang tersalurkan, dengan termin I untuk Agustus-September 2020 disalurkan kepada 12.293.134 
orang sementara termin II untuk November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 
orang. 

"Uang dikembalikan dulu, setelah kami lakukan rekonsiliasi data dengan bank penyalur maka 
kami akan meminta kembali kepada perbendaharaan negara agar yang sudah benar datanya itu 
untuk disalurkan kembali," kata Menaker dalam Rapat Kerja Komisi IX RI pada Senin 
(18/1/2021), seperti dikutip Antara News . 

Menurut Ida, alasan terdapatnya perbedaan angka penyaluran termin I dan II itu adalah ketika 
dalam penyaluran termin II Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan bantuan dari Ditjen 
Pajak Kementerian Keuangan, atas rekomendasi KPK, untuk menyamakan data dengan yang 
diserahkan BPJS Ketenagakerjaan. 

Namun, terdapat perbedaan definisi gaji atau upah yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan 
dengan penghasilan yang menjadi dasar data Ditjen Pajak. Akhirnya, kata Ida, setelah berdiskusi 
panjang dengan KPK maka diputuskan termin II akan disalurkan kembali kepada 1,1 juta orang 
yang penghasilannya di bawah Rp5 juta. 

"Ini yang kemudian ada waktu bagi kami setelah ada dipadankan dan ketemu angka 1,1 juta, 
akhirnya waktunya pendek sementara kita punya keterbatasan waktu sampai 31 Desember," 
kata Ida. 

Karena itu Kemnaker mengembalikan uang 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 dalam bulan Januari ini, yang memang sudah menerima pada gelombang 
I dan betul-betul datanya sudah clear semua, maka akan kita mintakan kembali ke 
perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali," kata Ida. 

Penyebab BLT BPJS Ketenagakerjaan Tak Cair ke Penerima Menurut Menaker, kendala utama 
tidak tercapainya target penyaluran 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 Ida. 

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. 

Dari Rp29,7 triliun yang dianggarkan, sampai dengan akhir 2020 total anggaran yang telah 
digunakan adalah sebesar Rp29,4 triliun. 
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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. 

"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. 

 

 

 

  



 

91 
 

Judul Kisah Sumarwini Bekerja di Arab Saudi, Berhasil Pulang ke Tanah Air 
Usai Dituduh Lakukan Kekerasan 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Kepulangan PMI Sumarwini 

Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/10253601/kisah-
sumarwini-bekerja-di-arab-saudi-berhasil-pulang-ke-tanah-air-usai 

Jurnalis Achmad Nasrudin Yahya 

Tanggal 2021-01-20 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 

positive - Sumarwini (None) Alhamdulillah ya Rabbi. Terima kasih KBRI Riyadh yang telah banyak 
membantu saya 

 

Ringkasan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jember, Jawa Timur, Sumarwini akhirnya bisa bernafas lega 
setelah berhasil angkat kaki dari Arab Saudi. Sekitar 2006, ia memutuskan untuk bekerja sebagai 
pekerja rumah tangga di Riyadh, Arab Saudi. Kepergiannya dari tanah kelahirannya membawa 
segudang harapan untuk memperbaiki nasib. Namun, dua tahun menjalani rutinitas 
pekerjaannya, ia mulai menemui apa yang kemudian hari menjadi mimpi buruknya. 

 

KISAH SUMARWINI BEKERJA DI ARAB SAUDI, BERHASIL PULANG KE TANAH AIR 
USAI DITUDUH LAKUKAN KEKERASAN 

JAKARTA, - Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jember, Jawa Timur, Sumarwini akhirnya bisa 
bernafas lega setelah berhasil angkat kaki dari Arab Saudi . 

Sekitar 2006, ia memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Riyadh, Arab Saudi. 
Kepergiannya dari tanah kelahirannya membawa segudang harapan untuk memperbaiki nasib. 

Namun, dua tahun menjalani rutinitas pekerjaannya, ia mulai menemui apa yang kemudian hari 
menjadi mimpi buruknya. 

Tepat pada 2008, petaka itu datang setelah majikannya menuduh Sumarwini telah melakukan 
tindak kekerasan dan perbuatan tidak sewajarnya kepada dua anak majikan yang masih di 
bawah umur. 

Tuduhan ini menyeretnya ke meja pemeriksaan. Ironisnya, perempuan kelahiran 1979 itu 
terpaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya karena mendapat tekanan. 
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Pengadilan setempat kemudian memvonisnya 1 tahun penjara, 240 kali cambuk dan denda ganti 
rugi sebesar SAR 536 ribu (sekitar Rp 1,9 miliar), serta penahanan selama 5 tahun atas tuntutan 
hak khusus oleh majikan. 

Dalam perkembangan persidangan banding di pengadilan, majikan menaikkan tuntutan ganti 
rugi menjadi SAR 1, 536.000 (setara Rp 5,6 miliar) sesuai keputusan yang dikeluarkan Komisi 
Penilain Kerugian. 

Sejak 27 Desember 2008, Sumarwini menjalani kehidupannya dari balik jeruji besi hingga 
akhirnya pada November 2013, KBRI Riyadh berhasil mengeluarkannya dari tahanan dengan 
jaminan. 

Keluar dari tahanan, Sumarwini berpindah ke penampungan (shelter) KBRI dan hidup dengan 
sesama PMI kurang beruntung lainnya. Mereka menunggu proses penyelesaian masalah maupun 
tuntutan hak-hak mereka sebelum dapat pulang ke Tanah Air. 

Statusnya yang masih dicekal turut menyulitkannya untuk bisa kembali ke Indonesia. Terlebih, 
proses peradilan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum yang final. 

Nasib baik akhirnya berpihak kepada Sumarwini. Pada 11 Maret 2020, KBRI mendapat informasi 
pengadilan telah menutup kasus Sumarwini karena penuntut (majikan) tidak pernah lagi datang 
memenuhi panggilan pengadilan. 

Akan tetapi, Sumarwini masih belum bisa keluar dari Arab Saudi karena statusnya masih masuk 
daftar cekal. 

Pada Agustus 2020, KBRI kemudian mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Arab 
Saudi untuk meminta bantuan agar otoritas berwenang membersihkan nama Sumarwini dari 
kasus dan tuduhan yang membelitnya. 

Usaha KBRI dilanjutkan dengan mendatangi Kepolisian Provinsi Riyadh dan berlanjut hingga 
diperoleh exit permit melalui Maktab Amal (Kantor Dinas Ketenagakerjaan) pada 17 Januari 
2021. 

Sumarwini akhirnya memastikan bisa kembali ke Indonesia dengan menggunakan maskapai 
Etihad yang berangkat dari Riyadh pada Selasa (19/1/2021) malam waktu setempat. 

"Alhamdulillah ya Rabbi. Terima kasih KBRI Riyadh yang telah banyak membantu saya," ujar 
Sumarwini dalam keterangan tertulis KBRI Riyadh, Rabu (20/1/2021). 

Sumarwini sendiri tercatat menjadi penghuni terlama di penampungan KBRI, yakni 7 tahun, 2 
bulan, 1 hari. Semua itu dijalaninya hanya untuk mendapatkan kepastian hukum. 
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Narasumber 

negative - Siwa (Camat Pitumpanua Nisrina) Hanya satu yang pernah berangkat resmi, tetapi itu 
pada tahun 2008 silam. Jadi posisi terakhir non prosedural atau ilegal 

negative - Siwa (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Mereka yang meninggal 
di Malaysia itu penyebabnya karena sakit dan kecelakaan 

negative - Siwa (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Setelah tiba di Bandara 
El Tari Kupang kemarin, jenazah Nikson langsung diantar oleh petugas UPT BP2MI Kupang 

 

Ringkasan 

Sebanyak 10 orang asal Nusa Tenggara Timur ( NTT ) yang bekerja sebagai tenaga kerja 
Indonesia di Malaysia meninggal dunia sepanjang Bulan Januari 2021. Hal itu disampaikan 
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kupang, Siwa, kepada 
Kompas.com, Rabu (20/1/2021) pagi. 

 

AWAL JANUARI 2021, SEBANYAK 10 TKI ILEGAL ASAL NTT MENINGGAL DI 
MALAYSIA 

Sebanyak 10 orang asal Nusa Tenggara Timur ( NTT ) yang bekerja sebagai tenaga kerja 
Indonesia di Malaysia meninggal dunia sepanjang Bulan Januari 2021. 

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kupang, Siwa, 
kepada Kompas.com, Rabu (20/1/2021) pagi. 

Siwa menyebut, 10 TKI itu berasal dari sembilan kabupaten di NTT yakni dua orang dari 
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Kupang, Malaka, Ngada, Ende, Flores Timur, 
Manggarai, Sumba Barat Daya dan Sikka, masing-masing satu orang. 
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Menurut Siwa, para TKI itu semuanya tidak memiliki dokumen saat bekerja alias ilegal. 

"Hanya satu yang pernah berangkat resmi, tetapi itu pada tahun 2008 silam. Jadi posisi terakhir 
non prosedural atau ilegal," ungkap Siwa. 

Siwa mengatakan, semua jenazah TKI itu sudah dipulangkan ke kampung halamannya masing-
masing. 

"Mereka yang meninggal di Malaysia itu penyebabnya karena sakit dan kecelakaan," kata Siwa. 

Jenazah terakhir yang tiba, yakni Nikson Tanu asal Desa Nunbena, Kecamatan Nunbena, 
Kabupaten TTS. Jenazah Nikson, lanjut Siwa, tiba di Bandara El Tari Kupang, Selasa (19/1/2021) 
kemarin. Nikson diketahui meninggal karena kecelakaan saat bekerja. 

"Setelah tiba di Bandara El Tari Kupang kemarin, jenazah Nikson langsung diantar oleh petugas 
UPT BP2MI Kupang," kata dia. 
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Sebanyak 1.162 lowongan pekerjaan dibuka pada bursa kerja atau job fair virtual di Kota 
Tangerang. Hal ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran di wilayah tersebut akibat 
pandemi Covid-19 . Job fair yang dibuka secara virtual yang disiarkan melalui YouTube channel 
Kota Tangerang ini menyediakan ribuan lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan besar 
bahkan multinasional. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Rakhmansyah 
mengatakan, job fair ini melibatkan 10 perusahaan ternama seperti PT Mayora, PT Surya Rengo, 
PT Adi Perkasa Anugerah Pratama, PT Eka Mas Republik. 

 

AYO SERBU, RIBUAN LOWONGAN KERJA DIBUKA DI JOB FAIR VIRTUAL KOTA 
TANGERANG 

Sebanyak 1.162 lowongan pekerjaan dibuka pada bursa kerja atau job fair virtual di Kota 
Tangerang. Hal ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran di wilayah tersebut akibat 
pandemi Covid-19 . 

Job fair yang dibuka secara virtual yang disiarkan melalui YouTube channel Kota Tangerang ini 
menyediakan ribuan lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan besar bahkan multinasional. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Rakhmansyah mengatakan, job fair ini 
melibatkan 10 perusahaan ternama seperti PT Mayora, PT Surya Rengo, PT Adi Perkasa 
Anugerah Pratama, PT Eka Mas Republik. 

"Ada 1.162 lowongan dengan 33 jabatan yang tersedia, dengan kualifikasi pendidikan untuk S1 
sebanyak sembilan orang, D3 sebanyak 71 orang dan untuk tingkat SMA/SMK sebanyak 1.082," 
ujarnya. 

Lowongan pekerjaan tersebut diprioritaskan untuk seluruh warga Kota Tangerang. Adapun para 
pencari kerja dapat melamar melalui aplikasi Tangerang LIVE. 
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"Semoga, ini bisa menjadi rezeki di awal tahun bagi mereka yang masih menganggur, akibat 
pandemi COVID-19," katanya. 

Sementara, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kota 
Tangerang Wilopo Tetuko Sigit, menambahkan, jumlah pengangguran saat ini 97.344 orang. 
Jumlah tersebut melonjak dari tahun 2019 yang jumlah penganggurannya hanya 79.401 orang. 

"Paling banyak yang menganggur jumlahnya lulusan SMK," katanya. 

Penyebab meningginya kasus ini karena imbas dari pandemi COVID-19 . Wilopo juga berharap 
job fair dapat membantu menekan laju angka pengangguran di Kota Tangerang. (Pramita 
Tristiawati) Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita. 

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 
Raden Pardede mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi game changer untuk 
pemulihan ekonomi. 

Kehadiran UU Cipta Kerja digadang-gadang mendorong kebebasan ekonomi di Indonesia, 
termasuk kemudahan berusaha dan peningkatan investasi yang berdampak pada peningkatan 
penyerapan tenaga kerja. 

"Kebijakan jangka panjang Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan dilihat dampaknya sekarang. 
Karena prioritasnya sekarang adalah pengelolaan pandemi, vaksinasi, perlindungan sosial dan 
UMKM," kata Raden, dikutip Sabtu (12/12/2020). 

Dalam UU Cipta Kerja, dunia usaha dan tenaga kerja yang produktif tidak dapat dipisahkan. 
Dimana dunia usaha harus maju dan tenaga kerja harus produktif. Adapun dunia usaha harus 
membina tenaga kerja melalui pendidikan, training, vokasi, dan perbaikan. 

"UU Cipta Kerja ini memperbaiki lingkungan bisnis atau investasi, dan kemudahan berusaha. 
Sehingga dunia usaha mampu berdaya saing dan mendapatkan untung dari penjualan 
produksinya. Dan pada saat yang sama kita akan b erdayakan UMK (Usaha Mikro Kecil) atau 
koperasi dengan mempermudahkan izin dan fasilitas yang diharapkan dapat menumbuhkan 
entrepreneur baru," tambah Raden. 

Kelompok informal dan UMKM mengalami dampak sangat sangat signifikan khususnya di wilayah 
perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang menggagas 2 program. 

"Pertama, program padat karya pada tahun 2021, seperti melakukan perbaikan selokan dan 
lingkungan perumahan. Selain itu, perbaikan kepada seluruh bantaran sungai di Jawa maupun 
Sumatera. Sehingga terdapat sekitar 2,8 juta lapangan kerja untuk menyangga sementara 
selama 1-2 tahun," ujar Raden. 

Kedua, program UMKM, yakni pemerintah akan memberikan kemudahan akses pemodalan, 
akses terhadap pasar dan skill manajemen yang juga ditunjang oleh keberadaan UU Cipta Kerja. 
Utamanya KPCPEN mengusulkan pada pemerintah untuk melanjutkan program bantuan pada 
UMKM hingga tahun depan. 

Sementara itu, Staf Khusus Menko Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan 
pandemi COVID-19 menjadi peluang dan tantangan untuk memperbaiki berbagai sektor. 
Sehingga dapat menarik beberapa jenis investasi masuk ke Indonesia. 

"UU Cipta Kerja menjadi titik tengah, yang merupakan kompromi diantara pasar kerja kaku dan 
pasar kerja lentur. Sehingga diharapkan kedepan dapat terciptanya ruang bagi perusahaan dan 
individu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan investasi yang berujung pada penyerapan 
tenaga kerja," tutur I Gusti. 
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Pandemi COVID-19 mendorong fleksibilitas pada pasar tenaga kerja, dimana pemerintah berama 
dengan dunia usaha perlu lakukan pelatihan, perbaikan ketrampilan tenaga kerja yang ada dan 
pada saat bersamaan menyiapkan tenaga kerja yang abru dengan kemampuan dan kapasitas 
yang lebih unggul. 

"Meski lebih fleksibel, namun pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan dan 
jaringan pengamanan sosial dan terus memperbaikinya seperti, BPJS, PKH dan lainnnya," 
imbuhnya. 

Kemudian, pemerintah akan membekali pekerja dengan berbagai kebijakan kerja aktif seperti 
pemberian kartu prakerja, pelatihan, pemagangan, vokasi, dna penyedian informasi yang 
memfasilitasi terpenuhinya permintaan pekerja dan pemberi kerja, sehingga mampu 
meningkatkan skill pekerja. 

Jika penyusunan UU Cipta Kerja tidak dilakukan, kata I Gusti, maka lapangan kerja akan pindah 
ke negara lain yang lebih kompetitif, daya saing pencari kerja pun akan relative rendah, dan 
penduduk yang tidak atau belum bekerja semakin meningkat. 

"Indonesia akan terjebak dalam middle income trap, jika tidak bisa menjadi high income country 
dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga hal ini harus segera diatasi dengan meningkatkan 
produktivitas dan daya saing," jelasnya. 

Sedangkan Wakil Rektor Universitas Sriwijaya Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Taufiq 
Marwa berharap masyarakat dapat melihat peluang dengan adanya pandemi saat ini. 

"Diharapkan masyarakat dapat kreatif dan inovatif untuk membuka usaha di bidang kesehatan 
dalam penjualan masker dan hand sanitizer, usaha di bidang digital marketing, usaha jasa 
penjualan online, usaha dibidang teknologi dan informasi berbasis intenet, serta usaha kuliner," 
ujar Taufik. 

Selain itu, pemerintah diharapkan melanjutkan kebijakan untuk mengatasi dampak pandemi di 
sektor ketenagakerjaan, yakni alokasi dana untuk stimulus ekonomi bagi para usaha, kebijakan 
relaksasi dan menyediakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja sektor formal dan 
informal, insentif pelatihan melalui program prakerja yang terkena PHK, program perluasan 
kesempaan kerja melalui padat karya, mendorong pembangunan infrastuktur maupun investasi 
dengan optimalisasi dana desa. Penyediaan layanan pelatihan vokasi yang bermutu dan merata 
dengan skill development center. 

Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (KC-PEN) kembali menggelar safari diskusi 
kampus dengan mengangkat tema 'Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional melalui 
Peningkatan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan' yang diselenggarakan di Universitas Lampung, 
Kota Lampung, Kamis (10/12). 

Acara ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat luas, yang mencakup 
akademisi, praktisi, pengusaha, hingga mahasiswa dalam penyempurnaan aturan turunan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketentuan minimalnya masa kepesertaan 24 
bulan, masa iur 12 bulan, membayar iuran berturut-turut enam bulan, 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk manfaatnya cash benefit dan pelatihan 
serta akses mencari kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di Malaysia manfaat programnya ada 
employment benefit, employment services, dan vocational training 

 

Ringkasan 

Menaker Ida membeberkan sejumlah syarat bagi korban PHK untuk mendapatkan jaminan 
kehilangan pekerjaan yang tengah digodok dalam rancangan peraturan pemerintah. Salah 
satunya, karyawan tersebut harus terdaftar dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

 

SYARAT KORBAN PHK TERIMA JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 

Jakarta - Pemerintah masih menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) menargetkan RPP 
tersebut selesai pekan ini. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan ada sejumlah syarat bagi karyawan yang 
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan manfaat dari JKP. 

Salah satunya, karyawan tersebut harus terdaftar dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN). 
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"Ketentuan minimalnya masa kepesertaan 24 bulan, masa iur 12 bulan, membayar iuran 
berturut-turut enam bulan," ucap Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, dikutip Rabu 
(20/1). 

Nantinya, manfaat dari JKP akan diberikan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan 
kerja (PHK). Namun, Ida menetapkan beberapa kriteria PHK yang dimaksud. 

Beberapa kriteria tersebut, antara lain karyawan terkena PHK karena perusahaan melakukan 
penggabungan atau perampingan atau efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan. 

Lalu, perusahaan melakukan PHK lantaran membukukan kerugian, pailit, dan pengusaha 
melakukan kesalahan terhadap pekerja. Manfaat JKP ini nantinya juga dikecualikan bagi pekerja 
dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pensiun, meninggal dunia, dan cacat total. 

"Untuk manfaatnya cash benefit dan pelatihan serta akses mencari kerja," katanya. 

Ida menyatakan manfaat JKP akan diberikan paling lama enam bulan dengan persentase tertentu 
dari upah yang dilaporkan atau upah rata-rata nasional. Sementara, sumber iuran program JKP 
ini berasal dari rekomposisi iuran JKK, modal awal, dan iuran pemerintah. 

Lebih lanjut, Ida menyebut program JKP di Indonesia akan mirip dengan Malaysia. Kemiripan 
terutama akan dilakukan dalam bentuk manfaat hingga durasi pemberian manfaat program. 

Menurutnya, Malaysia menginisiasi program perlindungan bagi karyawan yang terkena PHK atau 
bagi pengangguran pada 2011 lalu. Namun, baru terimplementasi pada 2018. 

"Di Malaysia manfaat programnya ada employment benefit, employment services, dan vocational 
training," ucap Ida. 

Manfaat tersebut diberikan dalam waktu enam bulan. Untuk menerima manfaat itu, peserta 
harus mengiur 12 bulan selama 24 bulan kepesertaan. (aud/sfr). 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami 
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Ini akan 
dilanjutkan pada 2021 selama tiga bulan dan mungkin enam bulan pada kuartal satu dan dua 

 

Ringkasan 

BSU atau BLT Kemnaker kapan cair menjadi salah satu topik yang paling banyak dicari netizen. 
Bantuan Subsidi Upah (BSU) membantu kehidupan para pekerja selama pandemi COVID-19 yang 
belum berakhir. 

Info BLT Kemnaker kapan cair bisa dicek di link resmi untuk menghindari kabar tidak benar. 
Netizen bisa klik di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemnaker.go.id, atau Instagram Kemnaker di 
kemnaker. 

 

BLT KEMNAKER KAPAN CAIR? SEGERA CEK SSO.BPJSKETENAGAKERJAAN.GO.ID 

BSU atau BLT Kemnaker kapan cair menjadi salah satu topik yang paling banyak dicari netizen. 
Bantuan Subsidi Upah (BSU) membantu kehidupan para pekerja selama pandemi COVID-19 yang 
belum berakhir. 

Info BLT Kemnaker kapan cair bisa dicek di link resmi untuk menghindari kabar tidak benar. 
Netizen bisa klik di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemnaker.go.id, atau Instagram Kemnaker di 
kemnaker. 

Namun, netizen jangan sedih setelah klik sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau kemnaker.go.id 
untuk mencari tahu info BLT Kemnaker kapan cair . Dikutip dari situs Kemnaker, pemerintah 
belum bisa memberikan kepastian penyaluran BSU 2021. 
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"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan 
kembali program BSU," kata Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi 
IX DPR RI, Senin (18/1/2021). 

Ida mengatakan, Kemnaker sudah punya hasil evaluasi yang akan dikoordinasikan dengan 
Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perekonomian belum normal, program BSU bisa kembali 
dilakukan pada 2021. 

Dengan kabar tersebut, pertanyaan BLT Kemnaker kapan cair sudah terjawab. BSU tahun 2021 
baru akan dicairkan setelah data diberikan dan dibahas bersama Kemenko Perekonomian. 
Netizen jangan sedih mendengar kabar ini ya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempa memberi 
sinyal penyaluran kembali BSU 2021. 

BLT Kemnaker kapan cair akan dilanjutkan selama tiga bulan pada 2021. 

"Ini akan dilanjutkan pada 2021 selama tiga bulan dan mungkin enam bulan pada kuartal satu 
dan dua," kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 
Ekonomi (KPCPEN). 

Penyaluran BLT Kemnaker kepada para pekerja telah mencapai 98,91 persen. Dengan jumlah 
tersebut, total realisasi anggaran BSU adalah Rp 29.444.763.600.000.  
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Narasumber 

neutral - Rishian Krisna Budhiaswanto (Kabidhumas Polda NTT) Kelengkapan administrasi yang 
diminta oleh perekrut kepada calon tenaga kerja hanya berupa KTP atau KK (Kartu Keluarga) 
saja 

neutral - Rishian Krisna Budhiaswanto (Kabidhumas Polda NTT) Kelengkapan administrasi yang 
diminta oleh perekrut kepada calon tenaga kerja hanya berupa KTP atau KK (Kartu Keluarga) 
saja 

 

Ringkasan 

Personil Polsek Alak, Polres Kupang Kota berhasil mengagalkan pengiriman calon tenaga kerja 
ilegal asal Kabupaten Rote Ndao yang hendak dikirim ke Papua. Kabidhumas Polda NTT Kombes 
Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto, mengatakan tindakan ini dilakukan dalam rangka mencegah 
terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT. Menurut dia, dalam operasi itu, 
calon tenaga kerja berhasil dibatalkan keberangkatannya karena tidak memiliki dokumen lengkap 
tenaga kerja. 

 

POLISI AMANKAN 8 CALON TENAGA KERJA ILEGAL ASAL ROTE NDAO 

Personil Polsek Alak, Polres Kupang Kota berhasil mengagalkan pengiriman calon tenaga kerja 
ilegal asal Kabupaten Rote Ndao yang hendak dikirim ke Papua. 

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto, mengatakan tindakan ini 
dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT. 

Menurut dia, dalam operasi itu, calon tenaga kerja berhasil dibatalkan keberangkatannya karena 
tidak memiliki dokumen lengkap tenaga kerja. 

Belasan orang tersebut berinisial SL (27) selaku penjaga rumah, DCL (21) sepupu dari penjaga 
rumah sebagai penyedia tempat penampungan sementara, DT (36) perekrut tenaga kerja, WL 
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(39) calon tenaga kerja, BFL (36) calon tenaga kerja, SL (40) calon tenaga kerja, YAT (43) calon 
tenaga kerja, FL (24) calon tenaga kerja, YS (29) calon tenaga kerja, AT (16) calon tenaga kerja, 
LT (29) calon tenaga kerja, dan GN (17) calon tenaga kerja, dan AT (bayi 9 bulan) Berdasarkan 
keterangan dari sejumlah calon tenaga kerja, mereka direkrut oleh DT untuk bekerja di 
perusahaan kelapa sawit di daerah Papua (Merauke) dengan dijanjikan akan menerima upah 
harian sebesar Rp. 140.000. 

"Kelengkapan administrasi yang diminta oleh perekrut kepada calon tenaga kerja hanya berupa 
KTP atau KK (Kartu Keluarga) saja," ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/1/2021). 

Kepada polisi, perekrut DT (36) mengaku bekerja sebagai mandor di perusahaan kelapa sawit 
PT. Internusa Jaya Sejahtera, yang beralamat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. 

Saat ini Ditreskrimum Polda NTT melakukan penyitaan dokumen berupa KTP sebanyak lima 
lembar, KK 4 lembar, tiket kapal very 11 lembar dan satu buah handphone. 
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