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NEWSTREND 

Judul : Revisi Hari Libur dan Cuti Bersama 

Sentimen : Positif  

 

Ringkasan 

Pemerintah sepakat dan menetapkan libur nasional dan cuti bersama 2021, kesepakan 

ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 

Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

SKB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, 

Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti 

Bersama tahun 2021.  

Hal tersebut dilakukan atas perintah presiden untuk menekan laju penyebaran covid-19, 

termasuk hak cuti yang berdekatan dengan hari libur maupun cuti bersama bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) juga ditiadakan.  
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Ringkasan 

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan terbuka lebar baik di instansi swasta maupun di 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bekerja di BUMN memang menjadi salah satu impian banyak 
masyarakat Indonesia. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam bagian BUMN, ada lowongan 
yang bisa didaftar. Bersumber dari unggahan Instagram Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker), BUMN PT. Berdikari (Persero) sedang membuka lowongan kerja. 

 

CARI PEKERJAAN? LOWONGAN DI BUMN INI BISA DIDAFTAR LULUSAN BARU, CEK 
INFORMASINYA 

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan terbuka lebar baik di instansi swasta maupun di 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bekerja di BUMN memang menjadi salah satu impian banyak 
masyarakat Indonesia. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam bagian BUMN, ada lowongan 
yang bisa didaftar. 

Bersumber dari unggahan Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BUMN PT. 
Berdikari (Persero) sedang membuka lowongan kerja. Lowongan yang ditawarkan kali ini bisa 
didaftar oleh lulusan baru dari berbagai jurusan. Ada sebanyak tiga posisi yang dibuka di 
rekrutmen BUMN PT. Berdikari (Persero). 

Lowongan kerja BUMN Berdikari 2021 

Seperti yang dibagikan oleh Kemnkaer melalui Instagram-nya, berikut ini posisi yang dibutuhkan 
di lowongan kerja BUMN Berdikari 2021. 

Internal auditor 
1. Semua jurusan, diutamakan S-1 Akuntansi. 
2. Berpengalaman 2 taun atau lulusan baru. 
3. Menguasai Ms. Office. 
4. Memahami dasar-dasar internal audit. 
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5. Accounting officer 
6. Pendidikan S-1 Akuntansi. 
7. Berpengalaman 2 tahun atau lulusan baru. 
8. Menguasai Ms. Office. 
9. Mampu menyusun jurnal, laporan laba rugi, dan neraca laporan keuangan. 
10. Memahami laporan keuangan konsolidasi. 

 
Tax officer 

1. Pendidikan D-3/S-1 perpajakan/akuntansi/hukum. 
2. Diutamakan memiliki sertifikat Brevet AB. 
3. Menguasai Ms. Excel tingkat intermediate. 
4. Berpengalaman minimal 1 tahun menangani pajak impor dan di perusahaan berjenis 

WAPU. 

Registrasi pendaftaran lowongan kerja ini ditutup pada tanggal 30 Juni 2021. Pelamar bisa 
melakukan pendaftaran secara online melalui link yang tertera di unggahan Instagram 
Kemnaker. 

Perlu diingat jika proses rekrutmen di BUMN Berdikari tidak dipungut biaya apapun. Calon peserta 
diimbau untuk berhati-hati dengan segala penipuan yang mengatasnamakan PT. Berdikari 
(Persero). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link & match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pekerja dan 
pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini juga semakin besar, karena diadakan 
pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemik COVID-19 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kerjasama multipihak 
penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

 

Ringkasan 

Masa pandemik COVID-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Yayasan Plan International 
Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan 
mengusung tema: 'Finding Career in Digital Era!'. 

 

DIGITAL CAREER EXPO 2021 DORONG KESEMPATAN KERJA SETARA BAGI KAUM 
MUDA 

Masa pandemik COVID-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Yayasan Plan International 
Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan 
mengusung tema: 'Finding Career in Digital Era!'. 

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), acara ini menyediakan 
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sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10.000 peserta, dari 100 perusahaan yang 
berpartisipasi. 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemik COVID-19. Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang 
didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan 
keterampilan kerja kaum muda di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan 
online, YES!DIGITAL. 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital 
Career Expo. Menurut Menaker Ida, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir 
Hub, platform dari Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, ini merupakan 
upaya yang dapat mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link & match di pasar kerja, dengan 
mempertemukan antara pekerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini 
juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang 
terdampak adanya pandemik COVID-19," kata Menaker Ida dalam pembukaan Digital Career 
Expo 2021 ditulis Senin (21/6/2021). 

Dini Widiastuti selaku Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia menjelaskan, 
Digital Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, namun 
juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. 

Menurutnya, kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, 
komunitas, juga kaum muda berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat 
ini maupun di masa depan. 

"Kerjasama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujar Dini ketika ditemui setelah 
acara pembukaan Digital Career Expo, 18 Juni 2021. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB, juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK OCE Indonesia, Agro Boga 
Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberlakukan kebijakan internal di semua kantor 
Kemenaker menyusul melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Aturan tersebut berupa 75 
persen Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi pegawai Kemnaker yang berada 
di kabupaten/kota berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19. 

 

KASUS COVID-19 MELONJAK, KEMENAKER TERAPKAN WFH 75 PERSEN 

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberlakukan kebijakan internal di 
semua kantor Kemenaker menyusul melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. 

Aturan tersebut berupa 75 persen Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi 
pegawai Kemnaker yang berada di kabupaten/kota berstatus zona merah atau risiko tinggi 
penularan Covid-19. 

Hal tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 
1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru 
di Kementerian Ketenagakerjaan, dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang 
menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
berbasis mikro. 

"Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit 
kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai 
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata 
Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi melalui siaran pers Minggu (20/6/2021). 

Anwar mengatakan, pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah 
kabupaten/kota zona kuning atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen 
dari jumlah pegawai. WFO tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara 
ketat di lingkungan kantor. 
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Menurut Anwar, kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga, 
dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19. Namun, penerapkan 
kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap memperhatikan target kinerja unit kerja dan target 
kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditentukan. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email "WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan 
tetap harus dilaksanakan," katanya. 

Anwar juga mengimbau para ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. 
Sementara kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. 

"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua 
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya. 
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Ringkasan 

Dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dianggap menambah beban majikan. SRI Siti Marni, 25 
tahun, masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya selama sekitar sembilan tahun. Lebih 
dari sepertiga masa hidupnya itu, Ani panggilannya dikurung dan disiksa oleh majikannya, Meta 
Hasan Musdalifah. "Kalau diingat lagi, ya masih trauma. Kalau bisa, saya enggak mau lagi jadi 
pekerja rumah tangga," kata Ani kepada Tempo, Kamis, 17 Juni lalu, sehari setelah peringatan 
Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. 

 

UPIK ABU MENCARI PAYUNG 

Dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dianggap menambah beban majikan. 

SRI Siti Marni, 25 tahun, masih trauma mengingat peristiwa yang dialaminya selama sekitar 
sembilan tahun. Lebih dari sepertiga masa hidupnya itu, Ani panggilannya dikurung dan disiksa 
oleh majikannya, Meta Hasan Musdalifah. "Kalau diingat lagi, ya masih trauma. Kalau bisa, saya 
enggak mau lagi jadi pekerja rumah tangga," kata Ani kepada Tempo, Kamis, 17 Juni lalu, sehari 
setelah peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. 

Pada 2007, saudaranya mengenalkan Ani kepada Musdalifah. Menurut Ani, saat itu Musdalifah 
berjanji menyekolahkan dia di Jakarta. Dari rumahnya di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat, Ani yang saat itu masih berusia 11 tahun dan baru lulus sekolah dasar pun berangkat ke 
rumah Musdalifah di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Selama delapan bulan pertama, 
majikannya itu memperlakukan dia dengan baik. 

Lalu tibalah mimpi buruk itu. Alih-alih disekolahkan, Ani justru dianiaya. Musdalifah pernah 
mengguyur tubuh Ani dengan air panas hingga kulitnya melepuh. Badannya pun pernah disetrika 
sampai kulitnya terbakar. Dalam kondisi itu, Ani dipaksa terus bekerja. Suatu hari Musdalifah 
menuding Ani tak membersihkan kotoran kucing di kandang. Kemudian ia memaksa Ani 
memakan tinja kucing tersebut. 
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Pada Februari 2016, saat Musdalifah lengah, Ani berhasil kabur dengan memanjat pagar rumah 
setinggi dua meter. Ia meminta pertolongan kepada tetangga yang kemudian mengantarnya ke 
kantor polisi. Polisi yang menggerebek rumah itu menemukan ada tiga pekerja rumah tangga 
lain yang juga disiksa oleh Musdalifah dan suaminya. Bahkan ada pekerja yang juga mengalami 
kekerasan seksual. 

Seperti juga Ani, mereka tidak pernah mendapat bayaran dari majikannya. Hingga kasusnya 
dibawa ke meja hijau dan majikannya dipenjara, mereka tak mendapat kompensasi apa pun. Ani 
hanya mendapat perawatan di rumah sakit, itu pun dengan dibantu oleh lembaga masyarakat 
sipil, seperti Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dan Lembaga 
Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). 

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Lita Anggraini 
mengatakan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga terus meningkat setiap tahun. Pada 
2018, Jala PRT mencatat ada 434 kasus kekerasan. Tahun berikutnya, jumlahnya bertambah 
menjadi 467 kasus. Tahun lalu, jumlah itu melonjak hingga 897 kasus. Adapun jumlah kasus 
sementara hingga April tahun ini sebanyak 437. 

Menurut Lita, sebagian besar kasus itu merupakan kekerasan ekonomi, seperti gaji tak dibayar 
atau dipotong, pemutusan hubungan kerja, hingga tak mendapat tunjangan hari 

raya. Sebagian lagi terkait dengan dugaan pelecehan seksual, penyekapan, penyalur yang 
bermasalah, kekerasan fisik, dan perdagangan manusia. "Hampir semua kasus itu tidak sampai 
ke pengadilan karena dianggap tidak ada bukti," tuturnya. 

Pekerja rumah tangga, kata Lita, termasuk berkategori rentan. Sebab, belum ada payung hukum 
yang mengatur perlindungan terhadap mereka. Lita mencontohkan, dinas tenaga kerja tak bisa 
ikut menyelesaikan persoalan gaji atau THR karena pekerja rumah tangga tidak berstatus 
pekerja atau memiliki hubungan kerja yang jelas. Payung hukum itu jelas diperlukan mengingat 
jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia cukup banyak. Survei Organisasi Buruh Internasional 
(ILO) dan Universitas Indonesia pada 2015 menunjukkan ada 4,2 juta orang menjadi pekerja 
rumah tangga. 

Hingga kini, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum disahkan. 
Padahal peraturan itu sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada 2004. Bolak-balik masuk 
program legislasi nasional, pasal-pasal dalam RUU PPRT tak pernah dibahas di Senayan. 
Pertengahan tahun lalu, RUU PPRT disetujui sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat pleno Badan 
Legislasi. Namun Badan Musyawarah---alat kelengkapan Dewan yang berisi pimpinan DPR serta 
pimpinan fraksi---tak meloloskan rancangan itu untuk dibahas. 

Tahun ini draf tersebut kembali masuk program legislasi nasional 

Jika RUU PPRT disahkan, hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan majikannya bakal 
lebih jelas. Sebagian pasal dalam rancangan tersebut mengatur perlindungan dan kesejahteraan 
untuk pekerja rumah tangga. Misalnya ada pengaturan usia pekerja minimal 18 tahun, jam kerja, 
waktu libur, besaran upah, serta tunjangan kesehatan dan THR. 

Berupaya mengegolkan RUU tersebut, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil lain, termasuk Jala PRT, 
terus melobi DPR. Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan lembaganya 
membentuk tim lobi yang bertugas mendekati anggota Dewan. "Kami terus berupaya agar RUU 
PPRT segera dibahas dan disahkan," ujar Theresia. 

Menurut Theresia, sebanyak tujuh dari sembilan fraksi di Dewan mendukung pembahasan 
rancangan tersebut. Salah satu yang mendukung segera dibahasnya RUU PPRT adalah Fraksi 
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NasDem. Wakil Ketua Badan Legislasi dari NasDem, Willy Aditya, mengatakan RUU ini penting 
segera dibahas karena maraknya kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Willy 
mengakui masih ada fraksi yang khawatir RUU ini bakal mengubah aturan perekrutan pekerja 
rumah tangga yang semula informal menjadi formal. "Padahal aturan ini berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak," ujar Willy. 

Ganjalan pembahasan draf tersebut datang dari dua fraksi terbesar di DPR, yaitu Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Golongan Karya. Dua partai itu beranggapan aturan itu 
bakal menyusahkan masyarakat. Anggota Badan Legislasi dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo, 
mengatakan partainya belum melihat urgensi rancangan aturan tersebut. Ia mencontohkan, 
tidak semua orang sanggup membayar gaji pekerja rumah tangga sesuai dengan upah minimum 
atau memberikan tunjangan kesehatan. 

Firman juga menyoroti soal pengaturan jam kerja dalam rancangan tersebut. Kalau terjadi 
kelebihan jam kerja, pekerja rumah tangga bisa saja meminta uang lembur. Dampaknya, beban 
majikan akan bertambah. "Selama ini proses perekrutan pekerja rumah tangga lebih banyak 
didasarkan pada pendekatan sosio-kultural yang berlandaskan jam kerja dan gotong royong," 
kata Firman. 

Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menganggap RUU 
PPRT perlu digodok kembali sebelum dibahas. PDI Perjuangan menilai hubungan antara pekerja 
rumah tangga dan majikan bukan relasi transaksional. "Aspek rasional dan kultural itu tidak boleh 
direduksi menjadi transaksional," ucapnya. Menurut Hendrawan, RUU tersebut harus 
berorientasi pada relasi kekeluargaan, keadilan, dan perlindungan hukum. 

Benarkah RUU itu bakal mempersulit majikan? Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini 
mengatakan tidak ada poin dalam RUU PPRT yang berseberangan dengan nilai kekeluargaan. Ia 
mencontohkan besaran gaji, jam kerja, dan hari libur bisa dikompromikan oleh majikan dan 
pekerja rumah tangga. "Jadi tidak harus mengikuti upah minimum," kata Theresia. 

Komnas Perempuan sudah bersurat dan berkomunikasi dengan sejumlah kader partai banteng 
untuk berdialog dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga dengan 
Ketua PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani. Komnas Perempuan bermaksud menjelaskan 
secara menyeluruh soal isi RUU PPRT. Namun permintaan itu belum mendapat respons. Theresia 
berharap dua partai yang menolak bisa melihat urgensi pembahasan RUU PPRT. Adapun 
menurut Hendrawan, partainya terbuka untuk berkomunikasi. 

Meski belum ada payung hukum yang jelas, sejumlah majikan sudah mulai menyadari 
pentingnya perlindungan dan kesejahteraan untuk pekerja rumah tangga. Dea Noviana, tenaga 
kesehatan yang bekerja di salah satu rumah sakit di Yogyakarta, tak mempersoalkan sistem 
kontrak kerja dengan pekerja rumah tangga. Menurut dia, sistem kontrak justru memperjelas 
hak dan kewajiban majikan serta pekerja. 

Tak hanya membayar gaji untuk Siti Islamiyah, pekerja di rumahnya, Dea juga merogoh kocek 
untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp 30 ribu per bulan. Ia pun 
memberikan tunjangan hari raya sebesar satu kali gaji Siti, yaitu Rp 2,3 juta. Siti juga mendapat 
jatah libur sehari sepekan. "Saya sebagai pekerja juga memerlukan waktu istirahat. Jadi wajar 
kalau pekerja rumah tangga mendapat libur," katanya. 

Pun Siti Islamiyah yang bekerja sebagai pengasuh anak membenarkan soal fasilitas yang 
diterimanya. Perempuan 38 tahun ini telah bekerja sekitar lima tahun di rumah Dea dan tak 
pernah merasa kekurangan sebagai pekerja rumah tangga. "Semua kebutuhan saya terpenuhi," 
ucapnya. 
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DEVY ERNIS, BUDIARTI UTAMI PUTRI, EGI ADYATAMA 
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Judul Segera Dibuka, Intip Aturan Lengkap CPNS 2021 di 3 Aturan Ini 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Seleksi CPNS 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4586907/segera-dibuka-intip-
aturan-lengkap-cpns-2021-di-3-aturan-ini 

Jurnalis Athika Rahma 

Tanggal 2021-06-21 07:00:00 

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) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 segera dibuka. Pemerintah mengupayakan 
pembukaan seleksi CPNS dan PPPK dilakukan di akhir Juni ini. Dalam pengadaan CASN 2021 , 
pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(KemenPANRB) telah menerbitkan 3 regulasi. 

 

SEGERA DIBUKA, INTIP ATURAN LENGKAP CPNS 2021 DI 3 ATURAN INI 

Jakarta Lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 segera dibuka. Pemerintah 
mengupayakan pembukaan seleksi CPNS dan PPPK dilakukan di akhir Juni ini. 



 

13 

 

Dalam pengadaan CASN 2021, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menerbitkan 3 regulasi. 

Mengutip laman Instagram Badan Kepegawaian Negara (BKN) @bkngoidofficial, Senin 
(21/6/2021), regulasi tersebut dapat diakses melalui https://www.bkn.go.id/regulasi. 

Secara rinci, 3 regulasi tersebut ialah: - PermenPANRB Nomor 27 tahun 2021 tentang Pengadaan 
PNS , dapat diunduh di https://jdih.menpan.go.id/puu-1224-Peraturan%20Menpan.html - 
PermenPANRB Nomor 28 tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru 
pada Instansi Daerah Tahun 2021, dapat diunduh di https://jdih.menpan.go.id/puu-1225-
Peraturan%20Menpan.html - PermenPANRB Nomor 29 tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK 
untuk Jabatan Fungsional, dapat diunduh di https://jdih.menpan.go.id/puu-1226-
Peraturan%20Menpan.html Seluruh proses pendaftaran hingga tes CASN 2021 dilakukan secara 
online melalui portal sscasn.bkn.go.id. Kendati, calon peserta belum dapat melakukan 
pendaftaran atau melihat instansi mana saja yang membuka formasi. 

Menukil laman SSCASN BKN, secara umum, alur pendaftaran CPNS 2021 ialah: - Daftar akun 
melalui sscasn.bkn.go.id - Daftar formasi (memilih formasi, unggah dokumen, cetak kartu) - 
Seleksi administrasi (verifikasi, cetak kartu ujian) - Seleksi kompetensi dasar - Seleksi kompetensi 
bidang - Pengumuman kelulusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak 
ada pungutan biaya alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran 
Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning . 

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas 
Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu 
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat. "Apabila 
ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang 
meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Sabtu 
(19/6/2021). 

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. 

Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri 
ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari 
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas 
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujar Menaker Ida Fauziyah . 

Menurut Menaker Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi 
praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning. "Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai 
pungutan liar," ujarnya. 
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Menaker Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, 
wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida 
Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. 

"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan 
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. 

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di 
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. 

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
Disnaker Kabupaten/Kota. 

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut: 1. Masukan No. KTP / 
No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian 
klik "Masuk Sekarang 2. Selanjutnya pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja" 3. Setelah itu pencari 
kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari Kerja dapat melihat 
berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminatiJika akan mencetak 
kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota. 
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Judul Pertimbangkan 5 Hal Ini Sebelum Terima Tawaran Kerja 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Tips Pekerjaan 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/pertimbangkan-5-hal-ini-sebelum-
terima-tawaran-kerja.html 

Jurnalis Merdeka 

Tanggal 2021-06-21 07:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

 

Ringkasan 

Bagi Anda yang sudah lama menganggur, mendapatkan tawaran pekerjaan merupakan 
kesempatan yang sangat sayang jika dilewatkan. Terlebih lagi di tengah pandemi dan 
meningkatnya jumlah pengangguran. Ketika Anda ditawari pekerjaan baru, Anda mungkin 
tergoda untuk segera menandatangani kontrak kerja. Namun, sebelum Anda memutuskan untuk 
bergabung dalam suatu pekerjaan, ada lima hal penting yang harus Anda perhatikan. 

 

PERTIMBANGKAN 5 HAL INI SEBELUM TERIMA TAWARAN KERJA 

Bagi Anda yang sudah lama menganggur, mendapatkan tawaran pekerjaan merupakan 
kesempatan yang sangat sayang jika dilewatkan. Terlebih lagi di tengah pandemi dan 
meningkatnya jumlah pengangguran. 

Ketika Anda ditawari pekerjaan baru, Anda mungkin tergoda untuk segera menandatangani 
kontrak kerja. Namun, sebelum Anda memutuskan untuk bergabung dalam suatu pekerjaan, ada 
lima hal penting yang harus Anda perhatikan. 

Berikut 5 hal yang harus dipertimbangkan sebelum menerima tawaran kerja, dilansir 
Freemalaysiatoday.com. 

1. Perusahaan Memiliki Informasi yang Sangat Sedikit Sebagian besar perusahaan memiliki 
kehadiran online yang menunjukkan siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan siapa 
pendirinya. Mereka yang tidak online mungkin adalah perusahaan kecil milik keluarga. 

Perusahaan rintisan adalah pengecualian, tetapi hanya karena mereka mengaku sebagai 
perusahaan rintisan, itu tidak berarti mereka benar. Startup yang ingin merekrut juga harus 
memiliki kredensial dan dokumen untuk ditunjukkan. 

Lakukan due diligence Anda. Satu ulasan negatif tidak selalu berarti itu adalah perusahaan yang 
buruk. Tetapi bekerja untuk bisnis dengan banyak ulasan buruk mungkin bukan ide yang cerdas. 
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2. Anda Tidak Diberikan Perhatian, Waktu atau Rasa Hormat Selama Wawancara Seorang 
pewawancara dapat terganggu atau mungkin menyela saat Anda berbicara. Meskipun ini 
menjengkelkan. Namun, jika pewawancara menolak saat Anda masih berbicara, lebih baik Anda 
membawa keahlian Anda ke perusahaan yang pantas dan menghargai waktu Anda. 

3. Pewawancara Tak Menjawab Pertanyaan Anda Ini bisa menunjukkan bahwa dia tidak tahu 
apa yang sedang terjadi, atau tidak pernah repot-repot belajar tentang bisnis tersebut. Mereka 
juga bisa menjadi orang baru di perusahaan. 

Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat melakukan praktik curang atau menyembunyikan 
sesuatu. Berhati-hatilah, jika pewawancara tidak menjelaskan bagaimana pekerjaan Anda di 
perusahaan tersebut. 

4. Anda Ditekan di Tempat untuk Bergabung atau Membeli Sesuatu Ini bisa menjadi perusahaan 
Multi-Level Marketing (MLM), yang mempekerjakan orang untuk menjual produk atau merekrut 
orang lain untuk memasarkan produk mereka. Sementara perusahaan MLM adalah badan 
hukum, berhati-hatilah karena dijanjikan paket kompensasi yang sangat baik hanya untuk 
menjual sesuatu alih-alih menghasilkan. 

Ini juga bisa menjadi skema Ponzi, yang bekerja dengan cara yang sama kecuali tidak ada produk 
yang terlibat. Ini hanyalah drive rekrutmen di mana setiap rekrutmen baru harus membayar 
biaya bergabung. 

5. Posisi di Perusahaan Membahayakan Prospek Karir Anda Ini rumit karena prospek karir setiap 
orang berbeda. Lakukan pencarian jiwa, apa yang saya inginkan dalam karir saya? Apakah 
mengambil pekerjaan ini memberikan kemajuan atau membuat saya tetap di tempat saya 
sekarang? 
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Judul Berani Berubah: Bisnis Kerudung Buka Pintu Bagi Korban PHK 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/berani-berubah-bisnis-kerudung-
buka-pintu-bagi-korban-phk.html 

Jurnalis Fellyanda Suci Agiesta 

Tanggal 2021-06-21 07:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Rissa Wahyuningtyas (Pemilik Usaha) Jadi mereka semuanya pernah kerja di pabrik 
atau furniture yang dulunya memang dikeluarkan, terus kita tampung nih di sini, kita kerja 
bareng gitu. Sistemnya bukan saya bos dia karyawan, tapi di sini kita bareng-bareng gitu 

negative - Selamet (Karyawan) Dulu saya kerja di mebelan, dan pandemi akhirnya saya 
nganggur, berhenti kerja, lagi sepi, dan akhirnya saya ditawarin kerja buat hanger di rumah Mba 
Rissa. Ya alhamdullilah udah ada penghasilan tetap. Satu minggu bisa buat beli itu, kebutuhan 

negative - Rissa Wahyuningtyas (Pemilik Usaha) Karena di sini semoga harapannya ibu-ibu atau 
bapak-bapak itu kita nggak kembali lagi ke pabrik, yang mana kerjanya dari subuh sampai 
magrib, nggak kenal tetangga, anak terlantar 

 

Ringkasan 

Rissa Wahyuningtyas semangat membangun usaha kerudung miliknya. Meski masih duduk di 
bangku kuliah, Rissa tetap mendapat pemasukan tanpa membebani orangtua. Ide usaha 
kerudung muncul ketika membuka media sosial. Bermodalkan uang tabungan dan dukungan 
orangtua, Rissa mulai merintis usaha dari awal. Dia juga merekrut karyawan-karyawan yang 
pernah terkena PHK imbas pandemi Covid-19. 

 

BERANI BERUBAH: BISNIS KERUDUNG BUKA PINTU BAGI KORBAN PHK 

Rissa Wahyuningtyas semangat membangun usaha kerudung miliknya. Meski masih duduk di 
bangku kuliah, Rissa tetap mendapat pemasukan tanpa membebani orangtua. 

Ide usaha kerudung muncul ketika membuka media sosial. Bermodalkan uang tabungan dan 
dukungan orangtua, Rissa mulai merintis usaha dari awal. Dia juga merekrut karyawan-karyawan 
yang pernah terkena PHK imbas pandemi Covid-19. 
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"Jadi mereka semuanya pernah kerja di pabrik atau furniture yang dulunya memang dikeluarkan, 
terus kita tampung nih di sini, kita kerja bareng gitu. Sistemnya bukan saya bos dia karyawan, 
tapi di sini kita bareng-bareng gitu," kata Rissa. 

Beberapa karyawan yang direkrut bukan dari kalangan penjahit. Mereka merasa terbantu dengan 
adanya pekerjaan ini. 

"Dulu saya kerja di mebelan, dan pandemi akhirnya saya nganggur, berhenti kerja, lagi sepi, dan 
akhirnya saya ditawarin kerja buat hanger di rumah Mba Rissa. Ya alhamdullilah udah ada 
penghasilan tetap. Satu minggu bisa buat beli itu, kebutuhan," kata Selamet. 

Rissa berharap usahanya semakin maju. Dia ingin membuat gudang untuk meletakkan alat-alat 
serta lebih banyak lagi mempekerjakan karyawan. 

"Karena di sini semoga harapannya ibu-ibu atau bapak-bapak itu kita nggak kembali lagi ke 
pabrik, yang mana kerjanya dari subuh sampai magrib, nggak kenal tetangga, anak terlantar," 
kata Rissa. 

[noe]. 
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Judul Cuti Bersama Dikurangi 

Nama Media Koran Sindo 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg1&2 

Jurnalis bakti munir 

Tanggal 2021-06-21 06:49:00 

Ukuran 514x262mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 701.610.000 

News Value Rp 7.016.100.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu sesuai ketentuan memiliki hak cuti. Tetapi, kami putuskan demi kemaslahatan 
dalam konteks pandemi ini, cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan. Pengertian ditiadakan 
jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, dan hari besarnya Selasa lalu semua ASN meminta cuti 
pada hari Senin 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan 
ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih masif Covid-19 

positive - Luqman Hakim (Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) SKB 
tiga menteri itu merupakan ikhtiar yang strategis untuk pengendalian penyebaran Covid-19 
melalui mobilitas dan interaksi sesama warga pada hari-hari libur 

neutral - Luqman Hakim (Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) 
Melonjaknya angka Covid-19 saat ini, menurut saya, akibat dari kebijakan pemerintah yang 
mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur Lebaran kemarin. Di banyak tempat wisata 
terjadi over capacity, mobilitas, dan interaksi masyarakat tidak terkendali 

positive - Luqman Hakim (Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) Tanpa 
kebijakan-kebijakan strategis seperti itu. maka menurut saya, SKB tiga menteri tidak akan 
memiliki arti penting dalam pehgendalian Covid- 19 

neutral - Yogi Suprayogi Sugandi (Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad)) 
Dibutuhkan aturan yang dibuat langsung oleh menteri khususnya bagi para ASN dan masyarakat 
mengetahui tidak ada cuti bersama untuk hari li bur nasional tahun ini 

negative - Yogi Suprayogi Sugandi (Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad)) 
Selama ini belum ada tunjangan tersebut karena mereka kerja dengan waktu periuh dan di 
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bawah risiko besar terpapar Covid-19. Bukan hanya tunjangan kerja, tapi juga tunjangan risiko 
untuk tenaga medis yang bekerja di instansi kesehatan milik pemerintah 

positive - Zudan Arif Fakrullah (Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)) Jika 
sudah tidak diizinkan masih tidak masuk saat hari terjepit, sangsi sudah menunggu. Kami 
memiliki kedisiplinan pegawai, ada disiplin ringan, sedang, dan berat 

positive - Zudan Arif Fakrullah (Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)) 
Penegakan disiplin ASN menjadi contoh bagi masyarakat. Saat libur Idulfitri juga kami memonitor 
semua bagus karena tidak ada penjatuhan sangsi, relatif ditaati di semua instansi dan daerah 

neutral - Zudan Arif Fakrullah (Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)) 
Saatpandemikamidi birokrasi banyak melakukan penyesuaian termasuk untuk hari libur saat 
Idulfitri sudah mengalami penyesuaian untuk mengantisipasi ledakan Covid-19. Untuk libur 
nasional lain jika dilakukan seperti itu, tidak masalah dalam upaya bersama melakukan 
pencegahan penularan 

positive - Zudan Arif Fakrullah (Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)) ASN 
sudah biasa bekerja di hari libur seperti Dukcapil itu hari Sabtu atau Minggu masuk kerja untuk 
jemput bola 

 

Ringkasan 

Aparatur sipil negara (ASN) ke depan harus lebih bersabar sebab mereka tidak bisa lagi 
menikmati banyak cuti bersama seperti sebelumnya. Kondisi ini terjadi setelah pemerintah 
memutuskan merevisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. Hal yang sama juga akan 
diberlakukan untuk karyawan swasta. Keputusan tersebut diambil berdasar Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 
2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, 
Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

CUTI BERSAMA DIKURANGI 

Aparatur sipil negara (ASN) ke depan harus lebih bersabar sebab mereka tidak bisa lagi 
menikmati banyak cuti bersama seperti sebelumnya. Kondisi ini terjadi setelah pemerintah 
memutuskan merevisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. Hal yang sama juga akan 
diberlakukan untuk karyawan swasta. 

Keputusan tersebut diambil berdasar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan 
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 

Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia. 
Keputusan yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy menindaklanjuti arahan Presiden 
Jokowi demi mengantisipasi ihwal yang tidak diinginkan berkenaan dengan masih merebaknya 
pandemi Covid-19. Keputusan diarahkan untuk melindungi masyarakat dari penularan virus 
korona. 
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Berdasar pengalaman sebelumnya, libur panjang seringkah diikuti dengan peningkatan 
penambahan angka positif Covid-19, termasuk libur Idulfitri terakhir. "Pemerintah memutuskan 
untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama," ujar 
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis di Kantor Ke-mehko PMK, Jumat 
(18/6/2021). 

Perubahan dimaksud yakni hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada Selasa, 10 
Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021; hari libur Maulid Nabi Besar Muhammad 
SAW yang jatuh pada Selasa, 19 Oktober 2021, diubah menjadi Rabu, 22 Oktober 2021; dan 
pemerintah meniadakan libur cuti bersama Natal 2021. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo 
menegaskan bahwa ASN saat ini tidak dapat mengambil cuti yang berdekatan dengan hari libur 
nasional. Bahkan, seusai penandatanganan SKB tiga menteri tentang hari libur nasional dan cuti 
bersama tahun 2021, Tjahjo menegaskan pemerintah meniadakan cuti ASN.  

"ASN itu sesuai ketentuan memiliki hak cuti. Tetapi, kami putuskan demi kemaslahatan dalam 
konteks pandemi ini, cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan. Pengertian ditiadakan jangan 
sampai Sabtu libur, Minggu libur, dan hari besarnya Selasa lalu semua ASN meminta cuti pada 
hari Senin," ungkapnya. 

Maksud lain dari pernyataan tersebut, Tjahjo menginginkan ASN tidak memanfaatkan hari 
terjepit untuk mengambil cuti agar mereka libur lebih lama.  

Jadi, ASN dapat memilih cuti di hari lain. Bahkan, kini Tjahjo mengatakan, istilah cuti bersama 
itu tidak ada, semua ASN harus konsentrasi untuk kesehatan masyarakat seperti yang 
disampaikan Presiden Joko Widodo dan Menko PMK Muhadjir Effendy. 

Adapun Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan yang 
telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu dengan menerbitkan surat edaran (SE) untuk 
perusahaan. SE tersebut akan disampaikan kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, 
bupati, dan wali kota. 

Dia pun menegaskan, keputusan pemerintah untuk menggeser dua libur nasional dan 
meniadakan cuti bersama Natal 2021 merupakan upaya menekan penyebaran Covid-19. "Kami 
sepakat bahwa kita perlu melakukan ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih masif 
Covid-19," ujarnya. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Luqman Hakim menilai, SKB tiga 
menteri tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi mobilitas warga pada hari-hari libur 
dimaksud yang dikhawatirkan memperparah penyebaran Covid-19. Karena itu, dia merespons 
positif keputusan tersebut. 

"SKB tiga menteri itu merupakan ikhtiar yang strategis untuk pengendalian penyebaran Covid-
19 melalui mobilitas dan interaksi sesama warga pada hari-hari libur," ujarnya saat dihubungi 
kemarin.  

Kendati demikian, dia meminta agar kebijakan tersebut harus disertai dengan kebijakan-
kebijakan lain agar tidak mubazir.  

Di antaranya, pertama, pemerintah perlu melarang pembukaan tempat-tempat wisata pada hari 
libur nasional.  
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"Melonjaknya angka Covid-19 saat ini, menurut saya, akibat dari kebijakan pemerintah yang 
mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur Lebaran kemarin. Di banyak tempat wisata 
terjadi over capacity, mobilitas, dan interaksi masyarakat tidak terkendali," jelasnya. 

Kedua, pemerintah harus mempercepat penyelesaian vaksinasi bagi 181 juta penduduk 
Indonesia. Sampai hari ini angka rata-rata orang yang divaksin masih di bawah 1 juta tiap hari. 
Pemerintah, menurut dia, harus berusaha keras agar angka orang tervaksin bisa mencapai 2 juta 
orang tiap hari sehingga target 181 juta orang tervaksin akan bisa dicapai dalam setengah tahun 
ke depan.  

Ini sangat penting agar kekebalan komunal dapat segera terwujud. "Tanpa kebijakan-kebijakan 
strategis seperti itu.maka menurut saya, SKB tiga menteri tidak akan memiliki arti penting dalam 
pehgendalian Covid1-9," tandas politikus yang juga Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan 
DPP PKB. 

Pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan, 
keputusan pemerintah sangat tepat untuk menghindari ada libur panjang yang terkadang 
sengaja diciptakan oleh para ASN saat hari terjepit. 

Pilihan ini diambil saat pandemi yang semakin lama mengkhawatirkan. Seperti saat ini di mana 
lonjakan kasus meningkat bukan akibat dari libur hari Lebaran, namun hari libur setelahnya yang 
membuat masyarakat menggunakan untuk bepergian. 

"Dibutuhkan aturan yang dibuat langsung oleh menteri khususnya bagi para ASN dan masyarakat 
mengetahui tidak ada cuti bersama untuk hari libur nasional tahun ini," ungkapnya. Yogi juga 
menyoroti, tidak ada libur panjang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para ASN. 

Meskipun di tengah pandemi, ASN diharapkan cepat beradaptasi dalam sistem bekerja yang baru 
yakni digital dan lebih menyesuaikan dengan pekerjaan yang kini dapat dilakukan secara online. 
Misalnya, jika dulu ada anggaran lebih untuk tugas ke luar kota untuk acara atau seminar, kini 
karena tidak ada kegiatan seperti itu anggaran untuk itu tidak perlu diadakan lagi. 

Menurut dia, hal teknis se perti itu yang belum banyak dilakukan perubahan karena belum 
terbiasa. Karena itu, sudah seharusnya ASN mulai beradaptasi, bukan hanya pindah dari manual 
menjadi digital, namun juga soal anggaran. Jika dulu ada honor dari surat perintah perjalanan, 
sekarang harus berubah karena lebih efisien. 

Selain itu, dia juga menekan perlunya ASN yang berada di lingkungan kesehatan harus 
mendapatkan tunjangan risiko.  

''Selama ini belum ada tunjangan tersebut karena mereka kerja dengan waktu periuh dan di 
bawah risiko besar terpapar Covid-19.  

Bukan hanya tunjangan kerja, tapi juga tunjangan risiko untuk tenaga medis yang bekerja di 
instansi kesehatan milik pemerintah," ungkapnya. 

Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah menyambut baik 
kebijakan pemerintah untuk meniadakan cuti bagi ASN di waktu dekat hari libur nasional. Dia 
menyebut, jika sudah menjadi kebijakan dari tiga menteri, nanti dipastikan para kepala dinas 
tidak akan, mengizinkan cuti yang diajukan stafnya di dekat hari-hari liburnasional. 

"Jika sudah tidak diizinkan masih tidak masuk saat hari terjepit, sangsi sudah menunggu. Kami 
memiliki kedisiplinan pegawai, ada disiplin ringan, sedang, dan berat," jelasnya. 
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Dia menuturkan, saat ini ASN harus didorong untuk menjadi agen pencegahan Covid-19 proaktif 
bersama pemerintah. Karena itu, ASN harus memberikan contoh dari pencegahan Covid-19 
dimulai dariliburpanjangsaathari libur nasional.  

"Penegakan disiplin ASN menjadi contoh bagi masyarakat. Saat libur Idulfitri juga kami 
memonitor semua bagus karena tidak ada penjatuhan sangsi, relatif ditaati di semua instansi 
dan daerah," sambungnya. 

Menurutnya, sebagai aparat negara, ASN di dalam tata kelolaan pemerintahan itu harus fleksibel 
dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan strategisnya.  

"Saat pandemic kami di birokrasi banyak melakukan penyesuaian termasuk untuk hari libur saat 
Idulfitri sudah mengalami penyesuaian untuk mengantisipasi ledakan Covid-19. Untuk libur 
nasional lain jika dilakukan seperti itu, tidak masalah dalam upaya bersama melakukan 
pencegahan penularan," ungkap Zudan. 

Dia mengatakan, produktivitas itu hal lumrah karena tidak libur jadi tetap kerja sehingga 
dipastikan lebih produktif. "ASN sudah biasa bekerja di hari libur seperti Dukcapil itu hari Sabtu 
atau Minggu masuk kerja untuk jemput bola "pungkasnya. 

O bakti tnunir/ananda nararaya/faoricpakpahati 

Tujuan perubahan libur nasional untuk menghindarkan masyarakat berkumpul pada hari tertentu 
yang berpotensi memicu penularan virus korona (Covid-19) 

Pergeseran hari libur nasional ini dengan sendirinya menghilangkan hari "kejepit" yang kerap 
dijadikan kesempatan oleh masyarakat untuk melakukan liburan/ berwisata 

Jumlah PNS di Indonesia berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik pada Desember 2019 

TOTAL PNS: 4.189.121 ORANG 

Pemerintah juga melarang PNS cuti pada hari "kejepit" yakni hari yang terletak di antara libur 
reguler (Sabtu -Minggu) dan hari libur nasional (tanggal merah). 

Cuti perorangan PNS bisa diambil di hari lain yang bukan merupakan hari kejepit 

Laki-aki 2.157.827 orang 

perempuan: 2.031.294 orang 

10 provinsi di Indonesia dengan jumlah PNS terbanyak: 

1. Jawa Timur: 439.002 PNS 
2. Jawa Tengah: 397.115 PNS 
3. Jawa Barat: 393.718 PNS 
4. DKI Jakarta: 271.621 PNS 
5. Sumatra Utara: 232.100 PNS 
6. Sulawesi Selatan: 197.109 PNS 
7. Aceh: 165.221 PNS 
8. Sumatra Selatan: 132.106 PNS 
9. Sumatra Barat: 129.595 PNS. 
10. Nusa Tenggara Timur: 122,830 PNS 
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Judul JALAN TERJAL PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA 

Nama Media Majalah Tempo 

Newstrend Perlindungan PRT 

Halaman/URL Pg28&29 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-06-21 06:48:00 

Ukuran 278x393mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 131.250.000 

News Value Rp 393.750.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
Ringkasan 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tak kunjung disahkan. Relasi 
kultural yang melanggengkan hubungan tidak seimbang harus dihapuskan. RANCANGAN 
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga semestinya segera disahkan untuk 
melindungi para pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan ketidakadilan. Rancangan peraturan 
ini sudah dibahas sebagai hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2004, tapi baru masuk 
Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. 

 

JALAN TERJAL PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tak kunjung disahkan. Relasi 
kultural yang melanggengkan hubungan tidak seimbang harus dihapuskan. 

RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga semestinya segera disahkan 
untuk melindungi para pekerja rumah tangga dari eksploitasi dan ketidakadilan. Rancangan 
peraturan ini sudah dibahas sebagai hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2004, tapi baru 
masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. 

Pekerja rumah tangga rentan dieksploitasi karena relasi kerjanya yang tertutup. Mereka bekerja 
dalam lingkungan di mana kebebasan tidak memadai. Mayoritas pekerja rumah tangga bekerja 
dengan jam kerja panjang, tidak mendapatkan libur mingguan, memperoleh upah jauh di bawah 
upah minimum, dan tidak diikutkan dalam program jaminan kesehatan. 

Rancangan peraturan ini sebenarnya sudah disetujui menjadi usulan Badan Legislasi dalam rapat 
1 Juli 2020. Tujuh fraksi di DPR sudah menyetujui rancangan undang-undang ini disahkan 
menjadi undang-undang, tapi tidak diagendakan dalam Badan Musyawarah sehingga batal 
disahkan dalam rapat paripurna DPR. 

Masuk Prolegnas Prioritas 2021, pembahasannya tidak lantas menjadi mulus. Pembahasannya 
terganjal sikap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, yang sejak 
semula menolak rancangan peraturan ini. Masih ada sesat pikir di antara anggota Dewan yang 
menganggap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak sesuai dengan budaya Indonesia. 
Mereka menganggap relasi antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja adalah informal 
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sehingga tidak perlu diatur secara legal formal karena justru akan mempersulit pemberi kerja 
mencari pekerja rumah tangga. 

Cara pandang tersebut merefleksikan bahwa Golkar dan PDIP tidak menganggap penting pekerja 
rumah tangga. Pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai subyek hukum. RUU Perlindungan 
Pekerja Rumah Tangga mungkin "tidak berbahaya" seperti RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual, tapi juga tidak menarik bagi para politikus karena tidak menguntungkan secara ekonomi 
dan tidak didorong oligarki. 

Selama ini, ada masalah kultur feodalisme dalam cara pandang terhadap RUU Perlindungan 
Pekerja Rumah Tangga. Pemberi kerja menganggap pekerja rumah tangga sebagai keluarga. 
Pandangan tersebut kemudian melahirkan asumsi bahwa pekerja rumah tangga harus 
mengerjakan pekerjaan sebagai anggota keluarga. Pekerja rumah tangga menjadi kelompok 
rentan karena adanya ketidakadilan ekonomi dan budaya patriarki. Mereka kerap ditempatkan 
dalam lapisan paling bawah, baik di masyarakat, pekerjaan, maupun gender. Sudah waktunya 
relasi kultural yang melanggengkan hubungan kerja tidak seimbang tersebut dihapuskan. 

Ketiadaan peraturan membuat sebagian besar pekerja rumah tangga melakukan kesepakatan 
hanya dengan pemberi kerja. Sebagian besarnya bahkan membuat kesepakatan lisan. Hanya 
sedikit pekerja rumah tangga yang memahami pentingnya kontrak tertulis. Kondisi ini membuat 
pekerja rumah tangga memiliki posisi tawar rendah dan rentan dieksploitasi, ditipu, bahkan 
menjadi korban perdagangan manusia. Hak-hak pekerja rumah tangga sepatutnya tidak lagi 
tergantung pada kebaikan pemberi kerja, tapi sebagai relasi saling membutuhkan seperti profesi 
lain. 

Jika disahkan, peraturan ini tidak hanya akan berefek pada perlindungan pekerja rumah tangga 
di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Selama ini, pekerja migran Indonesia banyak yang 
menjadi korban penganiayaan karena negara kita tidak memiliki peraturan yang dapat 
melindungi mereka. 
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Judul Dua Puluh Karyawan Pabrik Garmen Positif Covid-19 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Kasus Positif COVID-19 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis 30 

Tanggal 2021-06-21 06:46:00 

Ukuran 209x201mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 27.588.000 

News Value Rp 137.940.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Puluhan karyawan pabrik garmen milik PT Daehan Global, dijalan Raya Cimohong Kecamatan 
Buiakamba, Kabupaten Brebes, dinyatakan positif Covid-19. Itu diketahui setelah mereka 
menjalani tes swab oleh pihak perusahaan, sebagai syarat sebelum melakukan tanda tangan 
perpanjangan kontrak. 

 

DUA PULUH KARYAWAN PABRIK GARMEN POSITIF COVID-19 

Puluhan karyawan pabrik garmen milik PT Daehan Global, dijalan Raya Cimohong Kecamatan 
Buiakamba, Kabupaten Brebes, dinyatakan positif Covid-19. 

Itu diketahui setelah mereka menjalani tes swab oleh pihak perusahaan, sebagai syarat sebelum 
melakukan tanda tangan perpanjangan kontrak. 

Bagian Legal PT Daehan Global Brebes, Nanang saat dikonfirmasi membenarkan, adanya 
puluhan karyawan di perusahaannya yang dinyatakan positif Covid-19. "Totalnya ada 20 
karyawan yang dinyatakan positif Covid-19, sebelum tanda tangan perpanjangan kontrak," 
katanya kepada wartawan, Sabtu (19/6). 

Dia mengungkapkan, selain 20 karyawan yang akan perpanjangan kontrak, dari informasi yang 
didapatadajuga sebanyak 28 calon buruh yang dinyatakan positif, saat melamar kerja di 
perusahaannya. M ereka diketahui positif setelah melalui rangkaian persyaratan kerjadenga 
nMedical Chekllp. "Untuk sementara, mereka (karyawan yang hendak mendaftar dan 
perpanjangan kontrak) yang dinyatakan positif tidak dipekerjakan di perusahaan ini.Jika ditotal, 
ada 48 orang yang dinyatakan positif," ungkapnya. 

Panjang Kontrak 

Menurutdia, perusahaannya terpaksa tidak memperpanjang dan menerima karyawan baru 
kerena positif Covid-19. Di samping itu, pihaknya juga diminta mereka untuk melakukan isolasi 
mandiri di rumahnya. Untuk antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan perusahaan, pihaknya 
telah melakukan penyemprotan disinfektan. 
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"Saatini kita sudah melakukan upaya pencegahan, baik itu melakukan penyemprotan disinfektan 
maupun hand-sanitizer. Kami juga telah memberikan vitamin buat para karyawan. Tak hanya 
itu, protokol kesehatan di lingkungan perusahaan juga diperketat," terangnya. 

Penanggung Jawab Medical Check Up (MCU) PT D aehan Global Brebes, dr Linaldi menjelaskan, 
20 karyawan diketahui positif hasil swab antigen, saat mereka mengikuti screening di perusa-
haan.ltu dilakukan kepada seluruh calon karyawan baru maupun yang akan perpanjang kontrak. 

"Dari swab antigen ini, kita ketahui ada 20 karyawan yang hendak melakukan perpanjangan 
kontrak positif," jelasnya saat dihubungi wartawan melalui telepon genggamnya. 

Jika di nyatakan positif swab antigen, lanjutdia, kemungkinan besar hasil PCR-nyajuga positif. 
Namun demikian, idealnya tetap harus menjalani pemeriksaan PCR untuk benar-benar 
menegakan diagnosa Covid-19 tersebut "Jadi status dari rapid swab antigen ini tetap sebagai 
screening bukan sebagai penegak diagnosa. Screening ini bagus dilakukan dalam sebuah 
perusahaan. (H 38-30) 

caption: 

PABRIK GARMEN: Puluhan karyawan di pabrik garmen yang berada di Cimohong, Kecamatan 
Buiakamba, Brebes ini, dinyatakan positif Covid-19. (30) 
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Judul Revisi Hari Libur dan Cuti Bersama 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis Tajuk Rencana 

Tanggal 2021-06-21 06:39:00 

Ukuran 177x90mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 17.523.000 

News Value Rp 52.569.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pelonjakan kasus Covid-19 akibat hari libur dan cuti bersama harus diatasi. Karena itulah, Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, 
pemerintah dipastikan mengatur ulang hari libur dan cuti bersama. Ini untuk mengantisipasi 
keberulangan pelonjakan kasus Covid-19 akibat libur Idul Fitri. Baik cuti bersama, maupun libur 
perorangan sampai bulan Desember dikocok ulang agar tak melakukan mobiltas secara 
sembarangan. 

 

REVISI HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA 

Pelonjakan kasus Covid-19 akibat hari libur dan cuti bersama harus diatasi. Karena itulah, Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, 
pemerintah dipastikan mengatur ulang hari libur dan cuti bersama. Ini untuk mengantisipasi 
keberulangan pelonjakan kasus Covid-19 akibat libur Idul Fitri. Baik cuti bersama, maupun libur 
perorangan sampai bulan Desember dikocok ulang agar tak melakukan mobiltas secara 
sembarangan. 

Apa saja yang akan diubah? Jauh sebelum diputuskan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 
mengusulkan agar pemerintah meniadakan libur Idul Adha. Alasannya pada saat itu banyak 
orang melakukan mobilitas. Ridwan Kamil mencontohkan sebelum banyak orang berlibur, BOR 
[bed occupancy ratio) rumah sakit di bawah 30 persen. Begitu orang mudik (meskipun sudah 
dilarang), jumlah kasus bertambah berlipat-lipat sehingga BOR-nya pun meningkat. Jadi, 
liburanlah biang keladinya. 

Apakah tak ada cara untuk mengatasi? Tentu saja ada, yakni mengurangi hari libur sebanyak-
banyaknya Akan tetapi yang lebih penting dari itu, mental menyepelekan Covid-19 harus 
dihilangkan. Perlu juga publik mengurangi hedonisme atau keinginan bersenang-senang dengan 
berlibur atau piknik terlebih dulu. Setelah itu berada di mana pun warga harus ketat dan disiplin 
menjalankan protokol kesehatan. Juga mesti lebih menguatkan tubuh dari serangan virus dan 
kurangi mobilitas tak perlu. 
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Tak lama kemudian, Muhadjir Effendy mengumumkan Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah pada 
Selasa 10 Agustus diubah menjadi Rabu 11 Agustus 2021. Libur Maulud Nabi Muhammad pada 
Selasa 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu 20 Agustus. Selain itu cuti bersama Natal 24 
Desember ditiadakan. Keputusan yang disepakati Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, 
serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dipercaya akan 
mengurangi mobilitas publik. 

Tak pelak siapa pun yang berkait dengan cuti bersama dan hari libur nasional mesti merespons 
keputusan pemerintah dengan sebaik mungkin. Jika ada perayaan-perayaan harus 
dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19 agar semuanya berjalan dengan aman dan nyaman. 
Intinya janganlah hari libur nasional dan cuti bersama diubah atau ditiadakan, tetapi tetap saja 
moblitas warga tak dikurangi. Jika itu yang terjadi percepatan penanganan Covid-19 tetap saja 
tak bisa diwujudkan. 

Jadi ketika pemerintah sudah sedemikian rupa mengatur agar mobilitas terkurangi, publik 
sebaiknya menindaklanjuti dengan tak mengumbar keinginan berlibur atau bersenang-senang 
ke sana kemari. Pengalaman membuktikan "apa pun yang dilarang atau dibatasi" dilanggar, 
akibatnya fatal. Jumlah kasus Covid-19 menanjak, kematian bertambah, jumlah zona merah 
meningkat. Tak ada cara lain: kurangi mobilitas dan kerumunan, tetap jaga jarak dan kenakan 
masker. Ini hal paling dasar dan penting untuk dilakukan kapan pun. 
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Judul BUMN Berdikari Buka Lowongan Kerja, Ini Syarat dan Posisi yang 
Dibutuhkan 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Lowongan Kerja PT Berdikari 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/21/061108626/bumn-
berdikari-buka-lowongan-kerja-ini-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan 

Jurnalis Elsa Catriana 

Tanggal 2021-06-21 06:11:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Perusahaan pelat merah PT Berdikari (Persero) sedang membuka lowongan kerja untuk lulusan 
minimal Diploma (D3) hingga Sarjana (S1) dari berbagai jurusan. Lowongan ini juga bisa 
dimanfaatkan oleh para lulusan baru alias fresh graduate. Informasi lowongan kerja PT Berdikari 
disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) lewat akun Instagram resminya yaitu 
@kemnaker dan akun instagram PT Berdikari @berdikari.persero. 

 

BUMN BERDIKARI BUKA LOWONGAN KERJA, INI SYARAT DAN POSISI YANG 
DIBUTUHKAN 

Perusahaan pelat merah PT Berdikari (Persero) sedang membuka lowongan kerja untuk lulusan 
minimal Diploma (D3) hingga Sarjana (S1) dari berbagai jurusan. 

Lowongan ini juga bisa dimanfaatkan oleh para lulusan baru alias fresh graduate. 

PT Berdikari (Persero) adalah perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang bergerak dalam bidang 
peternakan dan produk olahan hasil peternakan. 

PT Berdikari berdiri tahun 1966 dengan nama PT Pilot Proyek (PP) Berdikari berdasarkan 
Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia No. 01/EK/KEP/1966 tanggal 12 
Agustus 1966. 

Pada tanggal 7 April 2000 PT PP Berdikari resmi berubah status menjadi PT Berdikari (Persero). 

Informasi lowongan kerja PT Berdikari disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 
lewat akun Instagram resminya yaitu @kemnaker dan akun instagram PT Berdikari 
@berdikari.persero. 

Daftarkan email A post shared by PT Berdikari (Persero) ???? ???? (@berdikari.persero) Dikutip 
dari kedua akun tersebut, Senin (21/6/2021), posisi yang dibutuhkan adalah Internal Auditor, 
Accounting Officer, dan Tax Officer. Berikut rinciannya: Internal Auditor 1. Semua Jurusan, 
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diutamakan S1 Akuntansi 2. Berpengalaman 2 tahun atau fresh graduate 3. Menguasai Microsoft 
Office 4. Memahami dasar-dasar Internal Audit  Accounting Officer 1. Pendidikan S1 Akuntansi 
2. Berpengalaman 2 tahun atau fresh graduate 3. Menguasai Microsoft Office 4. Mampu 
menyusun Jurnal, Laporan Laba Rugi, & Neraca Laporan Keuangan. 

5. Memahami Laporan Keuangan Konsolidasi Tax officer 1. Pendidikan D-3/S-1 
Perpajakan/Akuntansi/Hukum 2. Diutamakan memiliki sertifikat Brevet AB 3. Menguasai Ms. 
Excel tingkat intermediate 4. Berpengalaman menangani pajak impor & di perusahaan berjenis 
WAPU (min. 1 tahun)  Cara Mendaftar Bagi Anda yang tertarik untuk melamar bisa mendaftarkan 
diri secara online melalui http://bit.ly/RekrutmenBDK . 

Pendaftaran ini ditutup sampai dengan 30 Juni 2021. 

Perlu diperhatikan juga, bahwa BUMN Berdikari sama sekali tidak pernah memungut biaya dalam 
proses rekrutmen lowongan kerja. 

Berdikari juga tidak pernah bekerja sama dengan biro perjalanan tertentu dalam proses 
rekrutmen karyawan 
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Judul RUU PPRT dan Keadilan Sosial 

Nama Media kompas.id 

Newstrend Perlindungan PRT 

Halaman/URL https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/21/ruu-pprt-dan-keadilan-
sosial/ 

Jurnalis EVA K SUNDARI 

Tanggal 2021-06-21 06:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Hanya kelompok kaya yang bisa bertahan dan bahkan bisa semakin kaya akibat pandemi. 
Sebaliknya, pandemi memicu melonjaknya jumlah penduduk miskin, termasuk para perempuan 
PRT yang dirumahkan tiba-tiba oleh majikan. 

 

RUU PPRT DAN KEADILAN SOSIAL 

Hanya kelompok kaya yang bisa bertahan dan bahkan bisa semakin kaya akibat pandemi. 
Sebaliknya, pandemi memicu melonjaknya jumlah penduduk miskin, termasuk para perempuan 
PRT yang dirumahkan tiba-tiba oleh majikan. 

Itulah Sosialisme "Yang di dalamnya tiada eksploitasi manusia-oleh-manusia, tiada eksploitasi 
pula manusia-oleh-negara, tiada kapitalisme, tiada kemiskinan, tiada perbudakan, tiada wanita 
yang setengah-mati sengsara karena memikul beban yang dobel. " Soekarno, 1963 

Beberapa politisi dan intelektual menolak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) 
dengan alasan bisa merusak praktik gotong-royong dan kekeluargaan. 

Ini aneh, karena tujuan pengajuan RUU PPRT adalah untuk menggerakkan gotong-royong dalam 
mewujudkan keadilan sosial. UU PPRT kelak bisa menjadi alat negara untuk menyusun sebuah 
"Perekonomian Nasional berdasar Kekeluargaan dan Gotong-royong", yaitu sosialisme Indonesia 
yang memperbaiki pemerataan antar golongan. Sosialisme Pancasila yang berciri tiadanya 
kemiskinan dan tiadanya perempuan yang disubordinasi dan dieksploitasi oleh orang dan negara. 

Pesan Pancasila dan Konstitusi itu sejalan dengan tujuan Konvensi Organisasi Buruh 
Internasional (ILO) No 189 Mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT), demi mencegah 
ruang domestik kita menjalankan praktik perbudakan modern terhadap kelompok perempuan. 
Konvensi ini meminta negara berperan menciptakan keadilan melalui sebuah UU, untuk 
memberikan perlindungan memadai dan perbaikan pada kondisi kerja PRT. 
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RUU PPRT disusun dengan tujuan sama, walau bobotnya jauh lebih ringan dari standar yang 
digariskan Konvensi ILO No 189. Selama 17 tahun diperjuangkan, draf terakhir adalah versi ke-
11. Sebelumnya terus diubah untuk mengakomodasi masukan DPR yang sering lebih 
merepresentasikan kepentingan pemberi kerja di rumah tangga. 

Penolakan pemerintah dan DPR terhadap RUU PPRT adalah cermin pilihan sikap pembiaran dan 
keengganan negara untuk menghentikan tragedi penyiksaan dan eksploitasi terhadap para PRT 
yang masih berlangsung hingga kini. 

Artinya, negara menikmati surplus keringat para perempuan PRT yang mendukung penciptaan 
produktivitas nasional melalui para majikan mereka yang leluasa bekerja di wilayah publik. 

Dengan hanya mengandalkan pemberitaan dari media, Jala-PRT (2021) mencatat dari 2012 
hingga 2020 terdapat rata-rata 457 kasus penyiksaan terhadap PRT per tahun, yang hampir 
seluruhnya dilakukan para majikan. Memasuki 2020 masa pandemi, kasus kekerasan terhadap 
PRT melonjak drastis hingga 92 persen dari 467 kasus di 2019 menjadi 897 kasus di 2020, 
terutama karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan mendadak. 

Jala-PRT menengarai beberapa bentuk kekerasan yang dialami para PRT, misalnya tak diberi 
gaji, penyekapan, penyiksaan fisik ringan hingga yang meninggalkan kecacatan, misalnya 
pemukulan dengan benda tajam dan tumpul, tak diberi makan, dipaksa makan kotoran, hingga 
penyetrikaan anggota badan. Pada 2015, masyarakat dikagetkan oleh kasus penyekapan dan 
penyiksaan tiga PRT di sebuah apartemen di Jakarta oleh oknum anggota DPR RI. 

Kasus lain yang lebih mengenaskan terjadi di 2016 berupa penyekapan dan penyiksaan oleh 
sepasang suami istri di Utan Kayu kepada empat PRT mereka selama sembilan tahun! Hingga 
April 2021, Jala-PRT sudah mencatat ada 641 kasus termasuk yang dialami seorang PRT (EAS) 
di Surabaya yang disiksa dan tak diberi makan majikannya yang berprofesi sebagai pengacara 
hingga berat badan korban tinggal 32 kilogram! Jala - PRT juga melaporkan bahwa ribuan kasus 
itu, sering berhenti di tangan Kepolisian, tak sampai Kejaksaan, apalagi pengadilan, sehingga 
keadilan bagi PRT ibarat jauh panggang dari api. 

RUU PPRT sebenarnya selalu masuk ke daftar program legislasi nasional (prolegnas) sejak 2004, 
tetapi tidak pernah diprioritaskan untuk dibahas, sehingga sempurnalah penderitaan "wong cilik" 
perempuan PRT jika kelak di penghujung pemerintahan Jokowi 2024, RUU PPRT kembali 
dimentahkan. 

Relasi ekonomi bermartabat Kerancuan pendefinisian "P" dalam PRT sebagai "Pembantu" sudah 
diganti menjadi "Pekerja" supaya isu dapat difokuskan ke masalah relasi kerja. Relasi ekonomi 
ini harus diatur supaya sesuai dengan nilai keadilan dan saling menguntungkan bagi kedua belah 
pihak. 

Dalam draf terakhir RUU, dijelaskan bahwa "pekerja" adalah penerima kerja, pihak yang 
menerima upah. Sehingga, RUU ini tak memasukkan para warga yang "ngenger" (numpang 
hidup), para santri di pondok pesantren, atau anak asuh sebagai obyek UU. 

Apakah dimungkinkan wilayah privat keluarga/rumah tangga diatur UU? Mungkin sekali, 
misalnya UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
yang sudah menjebol sakralisasi wilayah privat keluarga. Data menunjukkan bahwa keluarga 
bukan enklave yang steril dari tindakan-tindakan kriminal oleh dan kepada anggota keluarga. 

Keberadaan berbagai UU itu tak merusak lembaga keluarga, tetapi sebaliknya merupakan upaya 
penyelamatan agar nilai-nilai kemuliaan tetap hidup di dalam keluarga. Hal sama juga menjadi 
tujuan RUU PPRT, yaitu agar martabat kemanusiaan kedua pihak terjaga, karena kata Paulo 
Freire, baik penindas maupun yang ditindas sama- sama kehilangan martabat kemanusiaannya. 
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Secara tradisional kita sudah mengenal jenis kerumunan yang disebut patembayan 
(gesselschaft). Mereka adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya menjalin hubungan 
bersifat kontraktual (sementara) dan kurang saling mengenal secara personal. 

Gesselschaft disatukan oleh pemikiran yang sama dan ditentukan oleh kurwille (kehendak 
rasional) termasuk pemikiran ekonomi (kerja). Pengaturan dari pelembagaan kontrak kerja di 
rumah tangga dalam bentuk UU adalah ciri masyarakat kosmopolit di negara hukum yang 
menghargai kesetaraan antar warga pemberi dan penerima kerja walau relasi kuasa keduanya 
asimetris. 

Berbeda dari isi Konvensi ILO No 198 yang mengharuskan negara menetapkan hak-hak dan 
kewajiban dua belah dalam UU, RUU PPRT menyerahkan pengaturannya melalui kesepakatan-
kesepakatan hasil musyawarah mufakat. Meski demikian, kehadiran negara sebagai regulator 
dan mediator harus ada terutama saat konflik antara keduanya muncul. Hal ini telah diperankan 
oleh Pemerintah Singapura dan Filipina. 

Satu isu penting yang dinormakan dalam RUU PPRT adalah skema gotong-royong dalam 
pembayaran iuran Jamsostek bagi PRT. Dalam draf RUU PPRT pembayaran Jamsostek digotong 
antara pemerintah dan pemberi kerja masing-masing Rp 16.000 dan Rp 20.000 per bulan. Uang 
yang receh yang bisa menjadi investasi surga jika diniatkan sebagai sedekah bagi majikan 
Muslim. 

Legislasi pro orang miskin Hanya kelompok kaya yang bisa bertahan dan bahkan bisa semakin 
kaya akibat pandemi. Sebaliknya, pandemi memicu melonjaknya jumlah penduduk miskin, 
termasuk para perempuan PRT yang dirumahkan tiba-tiba oleh majikan. Riset Indonesia Budget 
Center (IBC) 2021 menunjukkan memburuknya kesenjangan gender di Indonesia yang dipicu 
memburuknya kemiskinan akibat pandemi Covid-19 dalam setahun ini. 

Oleh karena itu, semua pihak harus berupaya melakukan pencegahan memburuknya kemiskinan, 
termasuk dengan membuat kebijakan dan perundangan yang memberdayakan kelompok miskin 
(pro-poor). Analisis dampak dari RUU PPRT adalah RUU ini termasuk kategori pro-poor legislation 
karena berisi perlindungan terhadap "kepala keluarga" perempuan yang berprofesi PRT. 

Dengan pengesahan RUU PPRT, para perempuan golongan miskin ini menjadi nyata (visible) di 
mata negara sehingga membuka akses para PRT terhadap semua program perlindungan sosial 
dari negara. Selama ini para PRT tak terdaftar di Kementerian Sosial maupun Kementerian 
Koperasi-UMKM yang bertugas mendistribusikan paket krisis maupun pemulihan ekonomi akibat 
pandemi. Sementara PRT memenuhi semua kriteria dan syarat untuk menerima paket-paket itu. 
Para PRT masih termasuk golongan tak tersentuh (the untouchable ) walau hidup bersama kita. 

Pengakuan dan pengesahan (recognizing dan legalizing) keberadaan PRT adalah upaya 
pemberdayaan bagi kaum duafa sekaligus penghormatan atas semangat mereka 
memperjuangkan perbaikan nasib mengatasi kemiskinan. Mereka memilih bekerja menjual 
tenaga dan keringat daripada berpangku tangan menunggu belas kasihan menjadi beban 
masyarakat dan negara. 

Sebagian besar para PRT menerima gaji di bawah UMR karena "daya beli" pemberi kerja yang 
juga rendah, padahal paling tidak mereka menanggung hidup empat orang per PRT ( 
dependency ratio 1:4) sehingga melindungi dan memberdayakan 5,6 juta PRT akan berdampak 
pada penyelamatan setidaknya 22,4 juta penduduk. Tentu angka ini bisa berkembang menjadi 
puluhan juta penduduk sesuai hukum multiplier effect. 

Tidak mungkin mengembangkan karier dalam profesi PRT, sekali PRT akan terus jadi PRT 
sehingga memiliki akses terhadap Jamsostek merupakan perlindungan bagi PRT saat purna. 
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Kapasitas kerja mereka semata dibatasi oleh umur yang uzur. Saling bantu dan berbagi beban 
antara pemberi kerja dan negara untuk iuran Jamsostek adalah tindakan kemanusiaan sekaligus 
ekonomis pragmatis. Negara berperan sebagai fasilitator dan promotor gerakan gotong royong 
memerangi kemiskinan sehingga perekonomian bercorak kekeluargaan setapak demi setapak 
bisa diwujudkan. 

Pada akhirnya, pengesahan RUU PPRT akan bisa menjadi alat efektif menghapus kemiskinan 
keluarga yang dikepalai perempuan dan keadilan sosial akan semakin bisa diwujudkan. Selamat 
Memperingati Konvensi ILO No 198 untuk memuliakan martabat para perempuan PRT dan kita 
semua. 

Eva K Sundari Direktur Institut Sarinah. 
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Judul Penerima Kartu Prakerja Capai 8,3 Juta 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis bari 

Tanggal 2021-06-21 05:57:00 

Ukuran 138x61mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 2.760.000 

News Value Rp 8.280.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Rudy Salahuddin (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan 
UMKM Kemenko Perekonomian) Sejak April 2020 Kartu Prakerja sudah memasuki batch ke-17 
atau gelombang dengan total penerima sebanyak 8,3 juta orang yang mana pendaftar sebanyak 
65 juta orang 

positive - Rudy Salahuddin (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan 
UMKM Kemenko Perekonomian) Ini sangat luar biasa Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi 
keempat terbesar yang menerima Kartu Prakerja 657 ribu orang 

positive - Sis Apik WIjayanto (Direktur Hubungan Kelembagaan BNI) BNI sudah bekerja sama 
dengan PMO Kartu Prakerja' dan selama ini sudah memberikan banyak solusi. Setelah ikut 
pendidikan atau kursus (penerima Kartu Prakerja) bisa dibiayai KUR dengan bunga hanya 3 
persen 

positive - Rachmat Kaimuddin (Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak) Kalau berdagang lewat 
online data penjualan semuanya akan tercatat dengan baik, jadi waktu butuh modal tambahan 
teman-teman perbankan biasanya dengan data-data platform digital 

 

Ringkasan 

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat Program Kartu Prakerja 
hingga kini telah memasuki gelombang ke-17 dengan total penerima,mencapai 8,3 juta orang. 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian 
Rudy Salahuddin menyebutkan 8,3 juta orang tersebut berasal dari 65 juta orang yang mendaftar 
Program Kartu Prakerja. 
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PENERIMA KARTU PRAKERJA CAPAI 8,3 JUTA 

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat Program Kartu Prakerja 
hingga kini telah memasuki gelombang ke-17 dengan total penerima,mencapai 8,3 juta orang. 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian 
Rudy Salahuddin menyebutkan 8,3 juta orang tersebut berasal dari 65 juta orang yang mendaftar 
Program Kartu Prakerja. 

"Sejak April 2020 Kartu Prakerja sudah memasuki batch ke-17 atau gelombang dengan total 
penerima sebanyak 8,3 juta orang yang mana pendaftar sebanyak 65 juta orang," katanya dalam 
diskusi daring di Jakarta, Jumat (19/6). Rudy menuturkan dari total 8,3 juta orang penerima 
Program Kartu Prakerja sebanyak 657 ribu orang di antaranya berasal dari Provinsi Jawa Tengah. 
"Ini sangat luar biasa Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi keempat terbesar yang menerima 
Kartu Prakerja 657 ribu orang," ujarnya. 

Ia menjelaskan Kartu Prakerja merupakan program pertama pemerintah yang end to end 
diakukan secara digital dengan ekosistem sangat luas yakni terdiri dari tujuh platform, 179 
lembaga pelatihan, 1.591 jenis pelatihan, dan lima mitra pembayaran. 

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik WIjayanto mengatakan BNI sebagai salah satu 
mitra Kartu Prakerja mendukung upaya pemerintah ini melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dengan bunga hanya tiga persen kepada penerima program. "BNI sudah bekerja sama 
dengan PMO Kartu Prakerja' dan selama ini sudah memberikan banyak solusi. Setelah ikut 
pendidikan atau kursus (penerima Kartu Prakerja) bisa dibiayai KUR dengan bunga hanya 3 
persen," ujarnya. 

Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak Rachmat Kaimuddin menambahkan pihaknya yang juga 
menjadi salah satu mitra Kartu Prakerja siap membantu para alumni program ini dengan 
menyediakan platform digital sebagai tempat berdagang. 

Menurutnya, berdagang di platform digital dapat membantu para alumni Kartu Prakerja untuk 
lebih teratur dan naik kelas secara usaha. "Kalau berdagang lewat online data penjualan 
semuanya akan tercatat dengan baik, jadi waktu butuh modal tambahan teman-teman 
perbankan biasanya dengan data-data platform digital," jelasnya. 'ban 
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Judul Indonesia Terpilih Jadi Anggota GB ILO 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Anggota Reguler GB-ILO 2021-2024 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis Ta 

Tanggal 2021-06-21 05:11:00 

Ukuran 164x87mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 16.400.000 

News Value Rp 49.200.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah 
peluang untuk bisa mendorong iklim ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus 
demografis. Secara regional terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu 
memecahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler 
GB-ILO merupakan bentuk pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan 
keadilan sosial dan mempromosikan kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi 
Perburuhan Internasional ini 

 

Ringkasan 

Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, pada rangkaian 
International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, 
Senin (14/06/2021).\Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 
total suara, dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

 

INDONESIA TERPILIH JADI ANGGOTA GB ILO 

Wakili Kawasan Asia Pasifik 

Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, pada rangkaian 
International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, 
Senin (14/06/2021). 
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Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 total suara, dan akan 
mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

"Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah peluang untuk bisa mendorong iklim 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografis. Secara regional 
terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan 
ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
Fauziyah, Sabtu (19/6/2021). 

Menaker Ida Fauziyah menyatakan, Indonesia senantiasa mendukung pemajuan kerja layak 
yang tercermin dari kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, yang 
tergabung dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. 

Selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi koordinator negara-
negara ASEAN di ILO. Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong 
program-program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-
negara di kawasan. 

"Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini," kata 
Menaker Ida Fauziyah. (Rizal/ta) 
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Judul Inovasi Desain Proses Perekrutan Tenaga Kerja 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Inovasi Perekrutan Tenaga Kerja 

Halaman/URL Pg11 

Jurnalis Suara Pembaca 

Tanggal 2021-06-21 04:46:00 

Ukuran 169x335mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 59.150.000 

News Value Rp 177.450.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Bu Rossa, sudah dua tahun ini saya dipercaya menjadi HRD manager perusahaan. Untuk tahun 
ini, perusahaan berencana merekrut tenaga baru dari generasi millenial karena mereka akan 
menjalankan proyek-proyek yang perlu ide-ide baru dan penyegaran. Untuk dapat merekrut 
calon karyawan yang diharapkan, saya berpikir untuk melakukan inovasi pada proses hiring 
(perekrutan tenaga kerja). Mohon saran-sarannya Bu, bagaimana mendesain proses hiring yang 
berbeda namun efektif. 

 

INOVASI DESAIN PROSES PEREKRUTAN TENAGA KERJA 

Pertanyaan: 

Bu Rossa, sudah dua tahun ini saya dipercaya menjadi HRD manager perusahaan. Untuk tahun 
ini, perusahaan berencana merekrut tenaga baru dari generasi millenial karena mereka akan 
menjalankan proyek-proyek yang perlu ide-ide baru dan penyegaran. 

Untuk dapat merekrut calon karyawan yang diharapkan, saya berpikir untuk melakukan inovasi 
pada proses hiring (perekrutan tenaga kerja). Mohon saran-sarannya Bu, bagaimana mendesain 
proses hiring yang berbeda namun efektif. 

Jawaban: 

Saat ini biasanya proses hiring dilakukan melalui portal kerja, website perusahaan atau pun 
melalui media sosial. Proses hiring bervariasi dan berbeda dari setiap organisasi bahkan untuk 
setiap staf HRD, tergantung bagaimana wawasan dan pengetahuan sang HRD manager dalam 
membuat proses hiring menjadi menarik. 

Mendesain proses /n'wig yang berbeda sudah saatnya dilakukan oleh para HRD manager guna 
menyesuaikan dengan generasi milenial saat ini yang lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan 
pekerjaan. 

Lalu bagaimana cara mendesain proses hiring yang berbeda? Melansir dari artikel Harvard 
Business Review berjudul "How to Design a Better Hiring Process" yang ditulis oleh Alex 
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Haimann, seorang Partner and the Head of Business Development di Less Annoying CRM, desain 
proses hiring harus meliputi: 

1. Questlons / Pertanyaan 

Anda perlu membuat struktur wawancara berkaitan dengan keahlian yang Anda cari dari tiap 
kandidat dan memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan 

keahlian-keahlian tersebut. 

Karena tidak ada dua kandidat yang sama persis. Anda dapat menanyakan beberapa pertanyaan 
berikut selama 45 hingga 90 menit pertama antara lain: 

a. "Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami?" 

Pertanyaan ini bertujuan untuk menguji persiapan peserta, di mana pertanyaan yang sangat 
mudah dicari, kandidat pun bisa dengan mudah mencarinya di mesin pencari untuk mendapatkan 
jawaban. 

b. Pertanyaan untuk menguji critical-thinking dan kecakapan teknologi 

Anda bisa menanyakan pertanyaan open-ended untuk memulai percakapan dan kreativitas pada 
kandidat. Sebagai contoh, Anda bisa menanyakan seorang kandidat engineering bagaimana 
mereka akan mendesain aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. 

Ketika Anda melakukan inter-view tatap muka langsung di kantor, Anda bisa meminta para 
kandidat untuk mengontrol keyboard dan mouse untuk menunjukkan kecakapan mereka dalam 
penggunaan Software pada layar monitor yang besar sehingga Anda bisa melihatnya secara 
langsung bagaimana mereka mengoperasikan Software tersebut. 

Sedangkan selama masa Covid-19, Anda bisa meminta kandidat untuk menunjukkan kecakapan 
mereka dalam penggunaan Software melalui share screen video conference yang sedang Anda 
dan kandidat lakukan, misalnya melalui Zoom atau Google Meet. 

c. Pertanyaan untuk menguji kemampuan komunikasi dan mendengarkan 

Anda bisa mengemukakan pertanyaan seperti, "Tolong ajarkan kami tentang salah satu passion 
Anda, sesuatu yang Anda sangat pahami atau merasa bahwa Anda sangat ahli pada bidang 
tersebut. Tolong ajarkan kami hal tersebut yang tidak kami ketahui" 

Pertanyaan ini akan membuat kandidat akan menjelaskan segala sesuatu yang mereka sukai, 
dan ahli di bidangnya, di mana Anda bisa melihat bagaimana kemampuan mereka dalam 
berkomunikasi dan mendengarkan ketika menjelaskan kepada Anda bidang yang mereka sukai. 

2. Technical Skills / Keahlian Teknikal 

Setelah bagian pertanyaan pada interview, Anda dapat memberikan waktu antara 45-90 menit 
untuk kandidat dan anggota tim yang berada di divisi yang sama atau memiliki keahlian yang 
sama dengan kandidat melakukan role play sebagai ujian untuk melihat keahlian kolaborasi sang 
kandidat 

Selama role play berlangsung, anggota tim dapat menanyakan kandidat pertanyaan spesifik 
terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukannya untuk membantu Anda mengukur ketertarikan 
sesungguhnya pada apa yang akan mereka kerjakan. 
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Pada tahapan ini juga Anda bisa membuat skenario untuk melihat bagaimana keahlian kandidat 
ketika di aplikasi dan mengevaluasi seberapa baik mereka melakukan kolaborasi dengan 
karyawan lainnya. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada kandidat untuk merasakan 
bekerja pada tim yang spesifik. 

3. Writing Samples / Contoh tulisan 

Banyak perusahaan mengumpulkan hasil tugas tulisan dari kandidat sebelum atau sesudah 
interview. Hal ini dilakukan untuk melihat kualitas tulisan kandidat tanpa adanya pengaruh dari 
luar. Anda tentunya ingin bahwa semua kandidat yang akan Anda peker-jakan dapat melakukan 
komunikasi secara tertulis tanpa banyak suntingan, dan terkadang di bawah tekanan. 

Karena Anda tidak bisa memastikan bahwa kandidat tidak mencari sumber lain untuk tulisannya, 
dan juga dapat melihat bagaimana kemampuan menulis dan komunikasi dari kandidat Tugas 
tertulis yang diberikan kepada karyawan dapat ditentukan dengan tema spesifik sesuai dengan 
posisi yang yang dilamarnya. 

4. Games / Permainan 

Pastinya Anda sebagai orang yang akan mempekerjakan karyawan baru ingin mengetahui 
bagaimana kandidat akan berinteraksi dengan rekan kerja mereka dari hari ke hari. Maka pada 
saat Anda melakukan proses rekrutmen dan seleksi dapat mendesain peer inter-actions tentang 
board games yang menantang para pemain untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan 
bersama. Secara virtual, Anda bisa merancang permainan seperti Codenames, yang membuat 
lebih mudah untuk dimainkan dengan sistem remote, tapi masih ada unsur kolaborasi di dalam 
permainan tersebut. 

Keempat tahapan tersebut bisa menjadi penyegar untuk para HRD dalam melakukan proses 
hiring yang lebih menarik dan berbeda. Melalui proses ini, HRD dan user pun dapat lebih 
mengetahui kandidatnya baik secara kemampuan spesifik, komunikasi, menulis, serta kolaborasi 
dengan para anggota tim. 1-1 

Suara pembaca 

 

 



 

48 

 

Judul Hak Cuti ASN yang Dekat Hari Libur Ditiadakan 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-06-21 04:27:00 

Ukuran 245x150mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 44.100.000 

News Value Rp 220.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Kami putuskan demi kemaslahatan dalam konteks pandemi, hak cuti ASN itu untuk 
sementara ditiadakan. Ditiadakan dimaksudkan untuk cuti yang berdekatan dengan hari libur 
maupun cuti bersama 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Kami sudah sampaikan dalam rapat kepada Menko bahwa istilah cuti bersama itu 
tidak ada. Semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat sebagaimana arahan Presiden, 
arahan Menko bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan. ASN dapat mengajukan cuti 
namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi tetap selektif dalam. 
memberikan izin. Cari cuti hari lain, semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat dan 
menjaga masyarakat dari pandemi Covid-19 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Kebijakan yang berlaku saat ini adalah Surat Edaran Menpan RB Nomor 67 Tahun 
2020. Sistem kerja pemerintah daerah menyesuaikan data zo-nasi risiko dan ketentuan Satuan 
Tugas Covid-19 di wilayahnya. Sementara kementerian dapat menerapkan pelaksanaan tugas 
kedinasan dari rumah (WFH) dan kantor (WFO) dengan persentase 50:50 atau 75:25 sesuai 
dengan ketentuan dalam SE tersebut 

 

Ringkasan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-pan RB) Tjahjo Kumolo 
mengatakan, hak cuti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdekatan dengan hari iibur lain untuk 
sementara ditiadakan. Kebijakan ini diambil menyikapi makin melonjaknya penyebaran Co-vid-
19 di Indonesia. 
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HAK CUTI ASN YANG DEKAT HARI LIBUR DITIADAKAN 

Tidak Ada Penerapan "Lockdown" 

Semua pihak harus konsentrasi untuk kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19 
sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. 

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-pan RB) 
Tjahjo Kumolo mengatakan, hak cuti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdekatan dengan hari 
iibur lain untuk sementara ditiadakan. Kebijakan ini diambil menyikapi makin melonjaknya 
penyebaran Co-vid-19 di Indonesia. 

"Kami putuskan demi kemaslahatan dalam konteks pandemi, hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan. Ditiadakan dimaksudkan untuk cuti yang berdekatan dengan hari libur maupun cuti 
bersama," kata Menteri Tjahjo dalam keterangannya yang diterima Koran Jakarta, Minggu 
(20/6). 

Menteri Tjahjo menjelaskan maksud dari kebijakan ditiadakannya hak cuti ASN. Pengertian cuti 
ASN ini ditiadakan, jangan sampai saat hari Sabtu libur, Minggu libur dan hari besar keagamaan 
Selasanya libur, nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Ini yang dilarang. Cari cuti hari lain 
saja. 

Terkait dengan tidak ada istilah cuti bersama, Tjahjo mengatakan, saat ini fokus pemerintah 
adalah menyelamatkan bangsa dari pandemi Covid-19. "Kami sudah sampaikan dalam rapat 
kepada Menko bahwa istilah cuti bersama itu tidak ada. Semua konsentrasi untuk kesehatan 
masyarakat sebagaimana arahan Presiden, arahan Menko bahwa semua untuk menjaga 
kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19," ujar Tjahjo. 

Penularan virus 

Cuti merupakan hak setiap ASN. Namun dalam kondisi pandemi dan saat ini penularan virus 
terus melonjak maka cuti yang diminta atau diajukan ASN yang berdekatan dengan hari libur 
nasional sementara ini ditiadakan. Ia pun meminta agar ASN tidak mengambil cuti pada hari 
kerja yang terjepit diantara hari libur "ASN sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan. 
ASN dapat mengajukan cuti namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi 
tetap selektif dalam memberikan izin. Cari cuti hari lain, semua konsentrasi untuk kesehatan 
masyarakat dan menjaga masyarakat dari pandemi Covid-19," imbuhnya. 

Menteri Tjahjo mengungkapkan jika sampai saat ini kini tidak ada penerapan lockdown atau 
karantina wilayah untuk instansi pemerintah. Hal ini semata agar pelayanan publik bagi 
masyarakat tetap berjalan. "Kebijakan yang berlaku saat ini adalah Surat Edaran Menpan RB 
Nomor 67 Tahun 2020. Sistem kerja pemerintah daerah menyesuaikan data zo-nasi risiko dan 
ketentuan Satuan Tugas Covid-19 di wilayahnya. Sementara kementerian dapat menerapkan 
pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (WFH) dan kantor (WFO) dengan persentase 50:50 
atau 75:25 sesuai dengan ketentuan dalam SE tersebut," tuturnya. 

Sebelumnya pada Jumat (18/6), Tjahjo, Menaker Ida Fauziyah, dan Menteri Agama, Yaqut Cholil 
Qoumas menandatangani SKB Tiga Menteri tentang perubahan hari libur nasional dan cuti 
bersama tahun 2021 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Penandatanganan SKB Tiga Menteri ini 
disaksikan Menko PMK. 

Menurut Muhadjir, pemerintah menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
tahun 2021 melalui SKB Tiga Menteri yang diteken pada 18 Juni 2021. Perubahan berlaku untuk 
hari libur nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW serta cuti 
bersama Hari Raya Natal. ags/N-3 
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Judul Pembuatan Kartu Kuning Gratis untuk Pencari Kerja 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Pembuatan Kartu Kuning 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis G-1 

Tanggal 2021-06-21 04:26:00 

Ukuran 175x142mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 35.000.000 

News Value Rp 175.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Permintaan pembuatan kartu kuning 
belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. Hal ini dipengaruhi adanya persiapan 
pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang ter-
dampak pandemi Covid-19 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan 
dapat dikategorikan sebagai pungutan liar 

 

Ringkasan 

Pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) yang biasa disebut Kartu Kuning 
gratis atau tanpa biaya. Namun di daerah-daerah masih banyak praktik biaya terselubung. 
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Me-naker), Ida Fauziyah, di Jakrta, Sabtu 
(19/6). 

 

PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS UNTUK PENCARI KERJA 

Syarat Kerja 

JAKARTA - Pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) yang biasa disebut 
Kartu Kuning gratis atau tanpa biaya. Namun di daerah-daerah masih banyak praktik biaya 
terselubung. Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Me-naker), Ida Fauziyah, di 
Jakrta, Sabtu (19/6). 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas" ujar Menaker. 
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Menaker menjelaskan, untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang 
langsung ke Dinas Kabupaten atau Kota, atau secara online melalui kemnaker. go.id pada 
layanan karirhub. Apabila Kartu Kuning akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas 
Kabupaten atau Kota terdekat. 

"Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang ter-dampak pandemi Covid-19," jelasnya. 

Jangam Dipersulit 

Lebih jauh Ida meminta, para kepala dinas ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan yang 
baik dan maksimal. Dinas ketenagakerjaan jangan mempersulit para pemohon yang mengajukan 
diri untuk pengurusan kartu AK/I atau kartu kuning. 

Ida mengungkapkan di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktik 
pungutan biaya pembuatan kartu kuning. Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya 
sukarela. 

"Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," 
jelasnya. 

Ida menerangkan, data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu dapat 
dimanfaatkan oleh ma-sing-masing dinas tenaga kerja. Salah satunya untuk membuat 
perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat 
segera diisi oleh pencari kerja. 

Untuk memperoleh AK/I atau kartu kuning, pencari kerja mengajukan secara manual dengan 
melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru bernama ukuran 3 x 4 cm dua 
lembar; dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir. Kemudian, fotokopi sertifikat Kompetensi kerja 
kalau ada, dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja kalu ada. ruf/G-1 
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Judul Lapangan Kerja Belum Ideal 

Nama Media Kompas 

Newstrend Lapangan Kerja 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis Age 

Tanggal 2021-06-21 04:07:00 

Ukuran 144x255mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 154.800.000 

News Value Rp 464.400.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Arus masuk investasi yang deras seharusnya berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja yang 
tingi. Pemerintah perlu membenahi strategi menarik investasi ke Indonesia. Ketersediaan 
lapangan kerja yang layak dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah 
masih minim. Meski capaian investasi sejauh ini memenuhi target, efeknya terhadap peneiptaan 
lapangan kerja yang banyak dan layak belum tercapai. 

 

LAPANGAN KERJA BELUM IDEAL 

Arus masuk investasi yang deras seharusnya berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja yang 
tingi. Pemerintah perlu membenahi strategi menarik investasi ke Indonesia. 

Ketersediaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan kelas 
menengah masih minim. Meski capaian investasi sejauh ini memenuhi target, efeknya terhadap 
peneiptaan lapangan kerja yang banyak dan layak belum tercapai. 

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, pada triwulan 1-2021, 
realisasi investasi mencapai Rp 219,7 triliun dan menyerap 311.793 tenaga kerja. Capaian itu 
meningkat dibandingkan dengan realisasi investasi dan serapan tenaga kerja pada periode yang 
sama pada 2019 dan 2020. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan 
Hubungan Industrial Anton Supit, Minggu (20/6/2021), menilai, dari segi kuantitas, realisasi 
investasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu 
memang meningkat sesuai target. Namun, secara kualitas, efek investasi terhadap pencip-taan 
lapangan kerja belum optimal. 

Pada 2014, investasi senilai Rp 1 triliun menyerap 3.090 tenaga kerja. Pada 2017 keadaan 
menurun signifikan ketika investasi senilai Rp 1 triliun hanya menyerap 1.698 tenaga kerja. Pada 
2018 besaran investasi serupa hanya menyerap 1.331 tenaga kerja, dan pada 2019 menyerap 
1.277 tenaga kerja. 
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Idealnya, nilai investasi sebanyak Rp 219,7 triliun pada triwulan 1-2021 bisa mencip-takan 
500.000-600.000 lapangan kerja. Kenyataannya, Rp 1 triliun investasi yang masuk hanya 
menyerap lebih kurang 1.419 tenaga kerja. "Artinya, ini belum optimal. Investasi yang masuk 
masih lebih banyak bersifat padat modal. Untuk menyelesaikan masalah ketenaga-kerjaan kita, 
seharusnya investasi padat karya didorong sampai naik tiga kali lipat," kata Anton. 

Data Kementerian Investasi menunjukkan, investasi yang masuk pada triwulan 1-2021 memang 
lebih banyak di sektor tersier (jasa/padat modal) yakni Rp 104,8 triliun. Investasi pada sektor 
sekunder (manufaktur/padat karya) Rp 88,3 triliun. 

Konsistensi strategi 

Menurut Anton, meski UU Cipta Kerja memudahkan dari sisi tarif pajak, alur perizinan, dan aturan 
ketenagakerjaan, hal itu tidak cukup untuk menarik investor di sektor pengolahan. Ia memberi 
contoh tentang kendala soal bahan baku industri. 

Menurut Anton, pemerintah harus memperjelas bahan baku yang bisa diproduksi sendiri serta 
yang memerlukan impor. "Supaya kebijakan impor pun sesuai, tidak semuanya disamaratakan. 
Harus ada jaminan produksi lancar dan pabrik bisa bekerja efisien," ujar Anton. 

Pemerintah sendiri berambisi mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan pen-ciptaan 
lapangan kerja. 

Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Amalia Adininggar 
Widyasanti mengatakan, pada 2022, pemerintah ingin meningkatkan jumlah tenaga kerja di 
sektor industri pengolahan hingga 20,9 juta orang. Pada 2020, sektor pengolahan menyerap 
18,9 juta pekerja. 

Hal itu sejalan dengan target pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan industri 
pengolahan nonmigas pada kisaran 5,3-6,1 persen pada 2022. Pekerjaan yang layak Investasi 
tidak hanya terkait dengan volume peneiptaan lapangan kerja tetapi juga kualitas pekerjaan. 
Laporan Bank Dunia berjudul "Prospek Ekonomi Indonesia Mempercepat Pemulihan" pada Juni 
2021 menyoroti soal minimnya lapangan kerja yang layak di Indonesia. 

Disebutkan, sebanyak 45 persen dari total lapangan kerja yang ada pada periode 2009-2019 
adalah pekerjaan dengan upah rendah dan minim jaminan sosial. 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, 
pekerjaan layak bukan hanya soal pekerjaan formal yang harus diciptakan lewat investasi, 
melainkan juga pekerjaan informal yang saat ini semakin menjamur. Konteks pekerjaan yang 
layak dan berkualitas tidak bisa dipatok pada sektor tertentu. 

"Bicara soal pekerjaan yang layak, berarti juga harus bicara tentang regulasi yang berpihak 
kepada pekerja agar bisa hidup layak, dari sektor mana pun itu, baik di sektor formal maupun 
informal," ujar Timboel. 

Untuk itu, perlu ada regulasi yang menjamin hak pekerja di sektor informal sebagaimana halnya 
yang didapat pekerja di sektor formal. Jaminan ini penting melihat tren investasi yang semakin 
berorientasi pada padat modal/teknologi, serta semakin banyaknya pekerjaan informal dan 
pekerjaan yang jauh dari layak. 

"Kita jangan terus fokus pada pekerja formal, dan tidak kunjung siap mengurusi hak kerja yang 
layak bagi pekerja informal. Padahal, angkatan kerja kita lebih banyak ada di sektor informal," 
ujar Timboel. (AGE 
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Judul RUU PPRT dan Keadilan Sosial 

Nama Media Kompas 

Newstrend Perlindungan PRT 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-06-21 03:58:00 

Ukuran 266x256mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 285.950.000 

News Value Rp 857.850.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Beberapa politisi dan intelektual menolak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dengan 
alasan bisa merusak praktik gotong royong dan kekeluargaan. Ini aneh karena tujuan pengajuan 
RUU PPRT adalah untuk menggerakkan gotong royong dalam mewujudkan keadilan sosial. UU 
PPRT kelak bisa menjadi alat negara untuk menyusun sebuah "Perekonomian Nasional Berdasar 
Kekeluargaan dan Gotong Royong", yaitu sosialisme Indonesia yang memperbaiki pemerataan 
antargolongan. Sosialisme Pancasila yang berciri tiadanya kemiskinan dan tiadanya perempuan 
yang disubordinasi dan dieksploitasi oleh orang dan negara. 

 

RUU PPRT DAN KEADILAN SOSIAL 

Beberapa politisi dan intelektual menolak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dengan 
alasan bisa merusak praktik gotong royong dan kekeluargaan. 

Ini aneh karena tujuan pengajuan RUU PPRT adalah untuk menggerakkan gotong royong dalam 
mewujudkan keadilan sosial. UU PPRT kelak bisa menjadi alat negara untuk menyusun sebuah 
"Perekonomian Nasional Berdasar Kekeluargaan dan Gotong Royong", yaitu sosialisme Indonesia 
yang memperbaiki pemerataan antargolong-an. Sosialisme Pancasila yang berciri tiadanya 
kemiskinan dan tiadanya perempuan yang disubordinasi dan dieksploitasi oleh orang dan negara. 

Pesan Pancasila dan Konstitusi itu sejalan dengan tujuan Konvensi Organisasi Buruh 
Internasional (ILO) Nomor 189 Mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT) demi 
mencegah ruang domestik kita menjalankan praktik perbudakan modern terhadap kelompok 
perempuan. Konvensi ini meminta negara berperan menciptakan keadilan melalui sebuah UU, 
untuk memberikan perlindungan memadai dan perbaikan pada kondisi kerja PRT. 

RUU PPRT disusun dengan tujuan sama walau bobotnya jauh lebih ringan dari standar yang 
digariskan Konvensi ILO No 189. Selama 17 tahun diperjuangkan, draf terakhir adalah versi ke-
11. Sebelumnya terus diubah untuk mengakomodasi masukan DPR yang sering lebih 
merepresentasikan kepentingan pemberi kerja di rumah tangga. 
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Penolakan pemerintah dan DPR terhadap RUU PPRT adalah cermin pilihan sikap pembiaran dan 
keengganan negara untuk menghentikan tragedi penyiksaan dan eksploitasi terhadap PRT yang 
masih berlangsung hingga kini. 

Artinya, negara menikmati surplus keringat perempuan PRT yang mendukung penciptaan 
produktivitas nasional melalui para majikan mereka yang leluasa bekerja di wilayah publik. 

Dengan hanya mengandalkan pemberitaan dari media, Jala-PRT (2021) mencatat, dari 2012 
hingga 2020 terdapat rata-rata 457 kasus penyiksaan terhadap PRT per tahun, yang hampir 
seluruhnya dilakukan majikan. 

Memasuki 2020 masa pandemi, kasus kekerasan terhadap PRT melonjak drastis hingga 92 
persen dari 467 kasus di 2019 menjadi 897 kasus di 2020, terutama karena adanya pemutusan 
hubungan kerja (PHK) massal dan mendadak. 

Jala-PRT menengarai beberapa bentuk kekerasan yang dialami PRT, misalnya tidak diberi gaji, 
penyekapan, penyiksaan fisik ringan hingga yang meninggalkan kecacatan, misalnya pemukulan 
dengan benda tajam dan tumpul, tak diberi makan, dipaksa makan kotoran, dan penyetrikaan 
anggota badan. Pada 2015, masyarakat dikagetkan oleh kasus penyekapan dan penyiksaan tiga 
PRT di sebuah apartemen di Jakarta oleh oknum anggota DPR RI. 

Kasus lain yang lebih mengenaskan teijadi di 2016 berupa penyekapan dan penyiksaan oleh 
sepasang suami istri di Utan Kayu kepada empat PRT mereka selama sembilan tahun. Hingga 
April 2021, Jala-PRT sudah mencatat ada 641 kasus, termasuk yang dialami seorang PRT (EAS) 
di Surabaya yang disiksa dan tak diberi makan majikannya yang berprofesi sebagai pengacara 
hingga berat badan korban tinggal 32 kilogram. 

Jala-PRT juga melaporkan bahwa ribuan kasus itu sering berhenti di tangan kepolisian, tak 
sampai kejaksaan, apalagi pengadilan, sehingga keadilan bagi PRT ibarat jauh panggang dari 
api. 

RUU PPRT sebenarnya selalu masuk ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2004, 
tetapi tidak pernah diprioritaskan untuk dibahas sehingga sempurnalah penderitaan "wong cilik" 
perempuan PRT jika kelak di pengujung pemerintahan Jokowi 2024, RUU PPRT kembali 
dimentahkan. 

Relasi ekonomi bermartabat 

Kerancuan pendefinisian "P" dalam PRT sebagai "pembantu" sudah diganti menjadi "pekerja" 
supaya isu dapat difokuskan ke masalah relasi kerja. Relasi ekonomi ini harus diatur supaya 
sesuai dengan nilai keadilan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Dalam draf terakhir RUU dijelaskan bahwa "pekerja" adalah penerima kerja, pihak yang 
menerima upah. Maka, RUU ini tak memasukkan warga yang "ngenger" (menumpang hidup), 
para santri di pondok pesantren, atau anak asuh sebagai obyek UU. 

Apakah dimungkinkan wilayah privat keluarga/rumah tangga diatur UU? Mungkin sekali, 
misalnya UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
yang sudah menjebol sakralisasi wilayah privat keluarga. Data menunjukkan bahwa keluarga 
bukan enklave yang steril dari tindakan-tindakan kriminal oleh dan kepada anggota keluarga. 

Keberadaan berbagai UU itu tak merusak lembaga keluarga, tetapi sebaliknya merupakan upaya 
penyelamatan agar nilai-nilai kemuliaan tetap hidup di dalam keluarga. Hal sama juga menjadi 
tujuan RUU PPRT, yaitu agar martabat kemanusiaan kedua pihak terjaga karena, kata Paulo 
Freire, baik penindas maupun yang ditindas sama-sama kehilangan martabat kemanusiaannya. 
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Secara tradisional, kita sudah mengenal jenis kerumunan yang disebut patembayan 
(gesselschaft). Mereka adalah kelompok sosial yang anggota-anggota-nya menjalin hubungan 
bersifat kontraktual (sementara) dan kurang saling mengenal secara personal. 

Gesselschaft disatukan oleh pemikiran yang sama dan ditentukan oleh kur-wille (kehendak 
rasional), termasuk pemikiran ekonomi (kerja). Pengaturan dari pelembagaan kontrak kerja di 
rumah tangga dalam bentuk UU adalah ciri masyarakat kosmopolit di negara hukum yang 
menghargai kesetaraan antarwarga pemberi dan penerima kerja walau relasi kuasa keduanya 
asimetris. 

Berbeda dari isi Konvensi ILO No 198 yang mengharuskan negara menetapkan hak-hak dan 
kewajiban dua belah dalam UU, RUU PPRT menyerahkan pengaturannya melalui kesepakatan-
kesepa-katan hasil musyawarah mufakat. Meski demikian, kehadiran negara sebagai regulator 
dan mediator harus ada, terutama saat konflik antara keduanya muncul. Hal ini telah diperankan 
oleh Pemerintah Singapura dan Filipina. 

Satu isu penting yang dinormakan dalam RUU PPRT adalah skema gotong royong dalam 
pembayaran iuran Jamsostek bagi PRT. Dalam draf RUU PPRT, pembayaran Jamsostek digotong 
antara pemerintah dan pemberi kerja ma-sing-masing Rp 16.000 dan Rp 20.000 per bulan. Uang 
receh yang bisa menjadi investasi surga jika diniatkan sebagai sedekah bagi majikan Muslim. 

Legislasi pro-orang miskin 

Hanya kelompok kaya yang bisa bertahan dan bahkan bisa semakin kaya akibat pandemi. 
Sebaliknya, pandemi memicu melonjaknya jumlah penduduk miskin, termasuk para perempuan 
PRT yang dirumahkan tiba-tiba oleh majikan. Riset Indonesia Budget Center (IBC) 2021 
menunjukkan memburuknya kesenjangan jender di Indonesia yang dipicu memburuknya 
kemiskinan akibat pandemi Covid-19 dalam setahun ini. 

Oleh karena itu, semua pihak harus berupaya melakukan pencegahan memburuknya kemiskinan, 
termasuk dengan membuat kebijakan dan perundangan yang memberdayakan kelompok miskin 
(pro-poor). Analisis dampak dari RUU PPRT adalah RUU ini termasuk kategori pro-poor legislation 
karena berisi perlindungan terhadap "kepala keluarga" perempuan yang berprofesi PRT. 

Dengan pengesahan RUU PPRT, para perempuan golongan miskin ini menjadi nyata (visible) di 
mata negara sehingga membuka akses PRT terhadap semua program perlindungan sosial dari 
negara. 

Selama ini, PRT tidak terdaftar di Kementerian Sosial ataupun Kemente-rian Koperasi UMKM 
yang bertugas mendistribusikan paket krisis ataupun pemulihan ekonomi akibat pandemi. 
Sementara PRT memenuhi semua kriteria dan syarat untuk menerima paket-paket itu. Para PRT 
masih termasuk golongan tak tersentuh (the untouchable) walau hidup bersama kita. 

Pengakuan dan pengesahan (recognizing dan legalizing) keberadaan PRT adalah upaya 
pemberdayaan bagi kaum duafa sekaligus penghormatan atas semangat mereka 
memperjuangkan perbaikan nasib mengatasi kemiskinan. 

Mereka memilih bekerja menjual tenaga dan keringat daripada berpangku tangan menunggu 
belas kasihan menjadi beban masyarakat dan negara. 

Sebagian besar PRT menerima gaji di bawah UMR karena "daya beli" pemberi kerja yang juga 
rendah, padahal paling tidak mereka menanggung hidup empat orang per PRT (dependeney 
ratio 1:4) sehingga melindungi dan memberdayakan 5,6 juta PRT akan berdampak pada 
penyelamatan setidaknya 22,4 juta penduduk. Tentu angka ini bisa berkembang menjadi 
puluhan juta penduduk sesuai hukum multiplier effect. 
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Tidak mungkin mengembangkan karier dalam profesi PRT, sekali PRT akan terus jadi PRT 
sehingga memiliki akses terhadap Jamsostek merupakan perlindungan bagi PRT saat purna. 
Kapasitas kerja mereka semata dibatasi oleh umur yang uzur. 

Saling bantu dan berbagi beban antara pemberi kerja dan negara untuk iuran Jamsostek adalah 
tindakan kemanusiaan sekaligus ekonomis pragmatis. 

Negara berperan sebagai fasilitator dan promotor gerakan gotong royong memerangi kemiskinan 
sehingga perekonomian bercorak kekeluargaan setapak demi setapak bisa diwujudkan. 

Pada akhirnya, pengesahan RUU PPRT akan bisa menjadi alat efektif menghapus kemiskinan 
keluarga yang dikepalai perempuan dan keadilan sosial akan semakin bisa diwujudkan. 

Selamat Memperingati Konvensi ILO No 198 untuk memuliakan martabat para perempuan PRT 
dan kita semua. 

Itulah sosialisme, "Yang di dalamnya tiada eksploitasi manusia-oleh-manusia, tiada eksploitasi 
pula manusia-oleh-negara, tiada kapitalisme, tiada kemiskinan, tiada perbudakan, tiada wanita 
yang setengah-mati sengsara karena memikul beban yang dobel.." 

Soekarno, 1963 
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Judul Jika Lockdown, Buruh Desak Pemerintah Tanggung Biaya Hidup 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://rri.co.id/yogyakarta/bisnis/ekonomi/1085767/jika-lockdown-
buruh-desak-pemerintah-tanggung-biaya-hidup 

Jurnalis Rosihan Anwar 

Tanggal 2021-06-20 22:32:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD KSPSI DIY) Wacana lockdown bukan yang pertama kali 
diutarakan oleh Gubernur dalam merespons tingginya penularan Covid-19. Namun lockdown 
belum pernah benar-benar dilakukan, yang ada PSBB dan PPKM yang cenderung merugikan 
pekerja pariwisata, pengusaha kecil, dan pekerja informal 

positive - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD KSPSI DIY) Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan 
hidup dasar masyarakat DIY dan makanan hewan ternak menjadi tanggung jawab pemerintah 
pusat dan daerah 

positive - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD KSPSI DIY) Pemerintah DIY memastikan adanya bantuan 
hukum gratis bagi buruh yang mengalami dampak kesewenang-wenangan pengusaha seperti 
PHK dan pemotongan upah. Pemerintah DIY juga harus mer6ivisi UMK DIY 2021 minimal Rp 3 
juta 

negative - Irsad Ade Irawan (Ketua DPD KSPSI DIY) DPD KSPSI DIY menolak lockdown yang 
tidak berdasarkan pada UU 6/2018, apalagi hanya kebijakan pembatasan yang cenderung 
merugikan pekerja pariwisata, pengusaha kecil dan pekerja informal 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta agar wacana kuncian sementara 
(kuntara) atau yang populer dengan istilah  lockdown  di Yogyakarta harus dilakukan secara 
matang. 

 

JIKA LOCKDOWN, BURUH DESAK PEMERINTAH TANGGUNG BIAYA HIDUP 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta agar wacana kuncian sementara 
(kuntara) atau yang populer dengan istilah  lockdown  di Yogyakarta harus dilakukan secara 
matang. 
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Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KSPSI DIY bahkan dengan tegas mendukung wacana  lockdown  
atau kuntara demi menekan angka pertumbuhan kasus Covid-19 yang semakin tinggi. Namun 
demikian, dalam siaran pers yang dikirim, Sabtu (19/6/2021) sore, DPD KSPSI DIY mensyaratkan 
beberapa hal penting yang berkaitan dengan nasib buruh dan pekerja. "Wacana  lockdown  
bukan yang pertama kali diutarakan oleh Gubernur dalam merespons tingginya penularan Covid-
19. Namun  lockdown  belum pernah benar-benar dilakukan, yang ada PSBB dan PPKM yang 
cenderung merugikan pekerja pariwisata, pengusaha kecil, dan pekerja informal," ujar Irsad Ade 
Irawan selaku Ketua DPD KSPSI DIY. 

Berdasarkan fakta tersebut DPD KSPSI DIY menyatakan sikap yang dituangkan dalam butir 
keputusan mereka. Di antaranya terapkan  lockdown  secara murni dan konsekuen, bukan 
sekedar basa-basi tanpa implementasi. 

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X diminta untuk mengacu pada UU 6 Tahun 2018 
tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika mengacu pada aturan tersebut, maka kuntara yang 
dilakukan adalah "Karantina Wilayah". "Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar 
masyarakat DIY dan makanan hewan ternak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan 
daerah," ujar Irsad. 

KSPSI DIY menginginkan Pemda menjamin pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan 
dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari bagi 
seluruh masyarakat. Pemda DIY juga wajib memastikan tidak ada PHK dan pemotongan upah 
selama dan pasca ditetapkan karantina wilayah. "Pemerintah DIY memastikan adanya bantuan 
hukum gratis bagi buruh yang mengalami dampak kesewenang-wenangan pengusaha seperti 
PHK dan pemotongan upah. Pemerintah DIY juga harus mer6ivisi UMK DIY 2021 minimal Rp 3 
juta," paparnya. 

Pemda DIY juga didesak membentuk satgas perlindungan buruh dan mengeluarkan kebijakan 
perlindungan buruh selama pandemi Covid-19. "DPD KSPSI DIY menolak  lockdown  yang tidak 
berdasarkan pada UU 6/2018, apalagi hanya kebijakan pembatasan yang cenderung merugikan 
pekerja pariwisata, pengusaha kecil dan pekerja informal," tandasnya. (ros). 
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Judul Dorong kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kemnaker-Plan 
Indonesia gelar Digital Career Expo 2021 

Nama Media jateng.antaranews.com 

Newstrend Digital Career Expo 2021 

Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/388090/dorong-kesempatan-
kerja-setara-bagi-kaum-muda-kemnaker-plan-indonesia-gelar-digital-
career-expo-2021 

Jurnalis Zubi Mahrofi 

Tanggal 2021-06-20 22:09:00 

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) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link and match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pemberi 
kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia) Kerja sama 
multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) 
kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 guna mendukung pemulihan sektor 
ketenagakerjaan Indonesia. 

 

DORONG KESEMPATAN KERJA SETARA BAGI KAUM MUDA, KEMNAKER-PLAN 
INDONESIA GELAR DIGITAL CAREER EXPO 2021 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) 
kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 guna mendukung pemulihan sektor 
ketenagakerjaan Indonesia. 

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI,  "job fair" yang digelar secara 
virtual itu menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10.000 peserta, dari 
100 perusahaan yang berpartisipasi. 
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"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match di pasar kerja, 
dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja," ujar 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis. 

Manfaat acara ini, lanjut dia, juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia 
ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemik COVID-19. 

Dalam pembukaan Digital Career Expo 2021 yang diselenggarakan Jumat (18/6), Menaker Ida 
menyampaikan, acara itu diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, platform dari 
Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti 
mengharapkan, Digital Career Expo 2021 tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, 
namun juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. 

Menurutnya, kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, 
komunitas, juga kaum muda berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat 
ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujarnya. 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemi COVID-19. 

Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan 
Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan keterampilan kerja kaum muda di berbagai 
sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan online, YES!DIGITAL. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB, juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK OCE Indonesia, Agro Boga 
Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. Di antaranya: Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri 
Triwahyuni (Head of Corporate Sustainability HSBC), Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & 
Pelayanan Angkasapura 1 (Persero)) dan Arief Wardono (Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas), 
Daisy Suhari (Co-Founder & Managing Partner PT. Dharma Bidara Adimulya), Diah Kurniawati 
(Direktur Keuangan Pertamina I seperti nternational Shipping), Dr. Livia Iskandar (Wakil Ketua 
LPSK RI), dan masih banyak lagi. 

Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan. 
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Judul Kemenaker terapkan 75% WFH bagi pegawai di zona merah 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend PPKM Skala Mikro 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kemenaker-terapkan-75-wfh-bagi-
pegawai-di-zona-merah 

Jurnalis Handoyo 

Tanggal 2021-06-20 21:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakan (WFO) 
maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah 
kabupaten/kotanya berada dalam zona merah 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi 
target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketika ASN melakukan WFH jangan 
bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol 
kesehatan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerapkan 75 persen  atau bekerja dari rumah 
bagi pegawai Kemenaker yang berada di kabupaten/kota berstatus zona merah atau risiko tinggi 
penularan COVID-19. 

Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal 
Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia 
yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
berbasis mikro. 

 

KEMENAKER TERAPKAN 75% WFH BAGI PEGAWAI DI ZONA MERAH 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerapkan 75 persen  atau bekerja dari rumah 
bagi pegawai Kemenaker yang berada di kabupaten/kota berstatus zona merah atau risiko tinggi 
penularan COVID-19. 



 

66 

 

Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal 
Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia 
yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
berbasis mikro. 

"Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit 
kerja dapat melaksanakan  (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan 
pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata Sekretaris 
Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi di Jakarta, Minggu (20/6/2021). 

Pegawai pada tiap unit kerja Kemenaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota zona kuning 
atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah pegawai. WFO 
tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan 
kantor. 

Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga, dan masyarakat 
di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran CIVID-19. Namun, kata Sekjen Anwar, dalam 
menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap memperhatikan target kinerja unit 
kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditentukan. 

"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus 
dilaksanakan," katanya. 

Ia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara 
kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. "Ketika ASN 
melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus 
mematuhi protokol kesehatan," ucapnya. 

Kebijakan internal Kemenaker ini diberlakukan di semua kantor Kemenaker yang berada di pusat 
maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemenaker yang tersebar di seluruh 
Indonesia. 
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Judul Pekerjakan Anak Dibawah Umur,4 Pub Di Kota Maumere Ditutup 
Sementara 
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Narasumber 

negative - Adeodatus Buang Da Cunha (Kasat Pol PP Sikka) Penutupan sementara ini tanpa 
jangka waktu, karena harus menunggu proses hukum yang kini sedang ditangani Subdit 4 
Ditreskrimum Polda NTT. Selama penutupan sementara, pub-pub bermasalah tersebut dilarang 
melakukan aktifitas 

positive - Adeodatus Buang Da Cunha (Kasat Pol PP Sikka) penutupan Ini perintah Bupati. Harap 
para pengelola mentaatinya 

 

Ringkasan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka menutup sementara 4 pub bermasalah, sejak Jumat 
(18/6/2021). Penutupan sementara 4 pub tersebut menyusul temuan eksploitasi 17 anak di 
bawah umur. 

"Penutupan sementara ini tanpa jangka waktu, karena harus menunggu proses hukum yang kini 
sedang ditangani Subdit 4 Ditreskrimum Polda NTT. Selama penutupan sementara, pub-pub 
bermasalah tersebut dilarang melakukan aktifitas."ujar Kasat Pol PP Sikka,Adeodatus Buang Da 
Cunha,kepada RRI.co.id,Minggu (20/06/2021). 

 

PEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR,4 PUB DI KOTA MAUMERE DITUTUP 
SEMENTARA 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka menutup sementara 4 pub bermasalah, sejak Jumat 
(18/6/2021). Penutupan sementara 4 pub tersebut menyusul temuan eksploitasi 17 anak di 
bawah umur. 

"Penutupan sementara ini tanpa jangka waktu, karena harus menunggu proses hukum yang kini 
sedang ditangani Subdit 4 Ditreskrimum Polda NTT. Selama penutupan sementara, pub-pub 
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bermasalah tersebut dilarang melakukan aktifitas."ujar Kasat Pol PP Sikka,Adeodatus Buang Da 
Cunha,kepada RRI.co.id,Minggu (20/06/2021). 

Menurutnya penutupan sementara dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Polres Sikka, 
Satpol PP dan Damkar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan. 

4 pub yang ditutup sementara itu masing-masing Libra Pub di Kelurahan Kota Uneng, 999 Pub, 
Sasari Pub dan Bintang Pub di Kelurahan Wailiti. 

Adeodatus Buang Da Cunha mengingatkan kepada masing-masing pengelola pub untuk tidak 
merusakkan lembaran informasi tersebut, serta harus tunduk dan taat kepada sikap yang diambil 
pemerintah. 

“penutupan Ini perintah Bupati. Harap para pengelola mentaatinya,”tutupnya. 

Untuk diketahui Subdit 4 Ditreskrimum Polda NTT menemukan 17 anak di bawah umur yang 
dipekerjakan di pub, yakni 3 di 999 Pub, 5 di Sasari Pub, 1 di Libra Pub, dan 7 di Bintang Pub. 
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Judul Kemnaker Kembali Sosialisasikan Talent Corner di Sumatera Barat 
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Ringkasan 

Demi meningkatkan peran  talenta  muda dalam pembangunan ekonomi digital, Kementrian 
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali menghadirkan program  Talent  Corner di Provinsi 
Sumatera Barat (Sumbar). Program tersebut menghadirkan dua kegiatan, yakni Talent Talks dan  
focus group discussion  (FGD) bertajuk "Pemetaan Potensi Kebutuhan  Talenta  Muda". Kedua 
kegiatan ini digelar di Balai Latihan Kerja (BLK)  Padang  pada 17-18 Juni 2021. 

 

KEMNAKER KEMBALI SOSIALISASIKAN TALENT CORNER DI SUMATERA BARAT 

Demi meningkatkan peran  talenta  muda dalam pembangunan ekonomi digital, Kementrian 
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali menghadirkan program  Talent  Corner di Provinsi 
Sumatera Barat (Sumbar). 

Program tersebut menghadirkan dua kegiatan, yakni Talent Talks dan  focus group discussion  
(FGD) bertajuk "Pemetaan Potensi Kebutuhan  Talenta  Muda". Kedua kegiatan ini digelar di 
Balai Latihan Kerja (BLK)  Padang  pada 17-18 Juni 2021. 

Adapun masing-masing kegiatan diikuti oleh 30 orang yang mewakili pemerintah daerah, 
akademisi, komunitas, industri dan media di wilayah Padang. 

Pelaksana Tugas Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Pembinaan 
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker  Muchtar  Aziz menyebut, melalui program tersebut, 
para pemuda nantinya akan diberi pembekalan sebelum dipetakan dan dikaryakan. 

"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan  skill 
, dan  matchmaking  yang mempertemukan  talenta muda  dengan komunitas serta jaringan 
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Muchtar dalam keterangan tertulis yang 
diterima Kompas.com, Minggu (20/6/2021). 
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Muchtar menyebut, setidaknya terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk 
mengembangkan para talenta muda, yakni identifikasi minat, peningkatan kompetensi, dan 
keterampilan. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan  insight  di  email  kamu. 

Daftarkan  email  "Pada saat ini, kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama. Tenaga 
kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan  soft skills  yang memadai. 
Selain itu, kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi perkembangan 
dunia usaha, khususnya di dunia digital ke depannya," imbuh Muchtar. 

Melalui program Talent Corner, Muchtar berharap, tingkat pengangguran dari kalangan muda di 
wilayah Sumbar dapat menurun signifikan. 

Adapun kegiatan tersebut turut didukung oleh Talent Hub Kemnaker selaku platform sistem 
informasi ketenagakerjaan. 

"Talent Hub merupakan salah satu platform sistem informasi ketenagakerjaan untuk mendukung 
peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang kreatif," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala BLK Padang Syamsi Hari mengatakan, keikutsertaan industri, lembaga 
pelatihan kerja, ataupun pendidikan tinggi dalam Talent Talks dan FGD dilakukan untuk 
mencapai tujuan Talent Corner. 

Adapun tujuan program tersebut adalah mendorong kerja sama yang baik antara pemerintah, 
industri, organisasi pengusaha dan pekerja, serta institusi pelatihan vokasi. 

"Saya mengajak kepada anak muda Sumbar yang mengikuti FGD ini agar tetap bersemangat 
dalam mengembangkan usahanya yang berbasis platform digital. Nantinya, saya harap anak-
anak muda ini bisa melakukan inovasi kreatif dalam memasarkan produk khas Sumbar dan bisa 
menjangkau pasar yang luas,"ungkap Hari. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi yang diwakili Kepada Dinas 
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Sumbar Nazrizal Nazarudin menyampaikan, terdapat sekitar 
954.754 angkatan kerja muda di Provinsi Sumbar. 

Lewat penyelenggaraan Talenta Corner, Audy berharap, potensi talenta muda di bidang kreatif 
dapat dikembangkan sehingga nantinya dapat diselaraskan dengan potensi unggulan Sumbar, 
terutama dalam hal pertanian dan wisata. 
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Judul Kementerian Ketenagakerjaan Dukung Penerapan Pedoman K3 Jurnalis 
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Ringkasan 

Memenuhi hak-hak dasar dan perlindungan tenaga kerja insan pers, mutlak harus dilakukan 
dalam Pelaksanaan kesemalatan dan kesehatan kerja (K3) untuk jurnalis. Setidaknya 
pelaksanaan K3 jurnalis diharapkan bisa menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi 
pengembangan dunia usaha dan informasi pers. Direktur Bina Kelembagaan K3 Kementerian 
Ketenagakerjaan, Heri Susanto mendukung penuh penerapan pedoman K3 jurnalis. Menurutnya 
risiko potensi bahaya di tempat kerja jurnalis cukup besar. 

 

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DUKUNG PENERAPAN PEDOMAN K3 JURNALIS 

K3 bagi jurnalis diharapkan bisa menciptakan kinerja yang kondusif. 

Surabaya,  Memenuhi hak-hak dasar dan perlindungan tenaga kerja insan pers, mutlak harus 
dilakukan dalam Pelaksanaan kesemalatan dan kesehatan kerja (K3) untuk jurnalis. Setidaknya 
pelaksanaan K3 jurnalis diharapkan bisa menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi 
pengembangan dunia usaha dan informasi pers. Direktur Bina Kelembagaan K3 Kementerian 
Ketenagakerjaan, Heri Susanto mendukung penuh penerapan pedoman K3 jurnalis. Menurutnya 
risiko potensi bahaya di tempat kerja jurnalis cukup besar. 

Heri mencontohkan ancaman kerja bisa bersumber dari mesin, bahan bangunan, lingkungan, 
cara kerja hingga sifat pekerjaan. Sementara ancaman eksternal bisa perusakan alat, ancaman 
kekerasan fisik dan psikis, hingga intimidasi. "Kami beharap akan muncul perilaku aman (safety 
behavior), dan menjadikan K3 sebagai budaya yang diterapkan pada setiap kegiatan," 
terangnya, Minggu (20/6). 

Heri menambahkan pandemi Covid-19 masih berlangsung yang memberi dampak cukup besar. 
Salah satu dampak adalah sosial dan ekonomi sektor ketenagakerjaan. 

Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penerpan K3 bagi seluruh 
pekerja/buruh maupun orang lain di tempat kerja termasuk jurnalis. Dalam kesempatan ini 
Kemenaker mengajak kepada pekerja dan pengusaha sektor media untuk bekerja dengan 
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selamat dan sehat. Pihaknya juga berharap seluruh pihak mengikuti pedoman dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. 

"Pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas K3, termasuk perlindungan terhadap 
risiko Covid-19 di tempat kerja. Termasuk media yang termasuk kelompok yang rentan tertular 
media," ujar Heri. 

Bahkan Kemenaker menyambut positif langkah-langkah yang dilakukan Dewan Keselaman dan 
Kesehatan Kerja (DK3) Jawa Timur dalam membuat pedoman K3 jurnalis. Selanjutnya akan 
dilakukan sinkronisasi dan kolaborasi program bersama Dewan Keselaman dan Kesehatan Kerja 
Nasional. Untuk itu Kemenaker siap mendukung langkah DK3P Jatim dalam merumuskan 
pedoman K3 untuk jurnalis. Bentuk dukungan itu akan dikoordinasikan berbagai pihak untuk 
merumuskan gagasan. "Kami siap mendukung," tegas Heri. 

Selain akan membahas di tingkat kementerian, Heri Susanto berjanji akan membawa pedoman 
tersebut ke Dewan Pers. Sebelum melangkah ke Dewan Pers, perlu adanya training dan 
penerapan program BPJS. 

Kepala Dinas Tenagakerja Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengakui pedoman K3 jurnalis 
tidak sama dengan penerapan di dunia industri lainnya. "Kami mendukung, K3 untuk teman-
teman media, karena risiko pekerjaan, yang dihadapi berbeda. Akan salah bila penerapan yang 
berbeda diterapkan dengan cara yang sama dengan industri lainnya," katanya. 

Himawan menyerahkan mekanisme penyusunan kepada pihak yang memahami risiko. Disnaker 
Jatim, akan mendorong regulasi untuk menciptakan pedoman. Anggota Komisi 2 DK3P, Edi 
Priyanto mengatakan usulan K3 untuk jurnalis dihasilkan dari dialog dengan media yang selama 
ini perlu dukungan K3 dalam menjalankan tugas. 

Selama ini, menurut Edi Priyanto banyak media yang hanya memikirkan hasil peliputan, namun 
abai dengan K3. Sehingga banyak ditemui kejadian tak terduga, seperti kecelakaan, sakit atau 
kekerasan dan intimidasi saat menjalankan tugas. 

"Usulan K3 ini lahir dari dialog DK3P Jatim dengan media. Kita tergerak bersama dengan media 
merumuskan draf K3 jurnalis, dan mendorong ke tingkat nasional," jelas Edi Priyanto yang juga 
pengurus Asosiasi Ahli K3 (A2K3) Jatim.[riq]. 
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Judul Pegawai Kemnaker di Zona Merah WFH 75% dan Zona Kuning/Oranye 
50% 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakan Work From 
Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah 
kabupaten/kotanya berada dalam zona merah 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi 
target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketika ASN melakukan WFH jangan 
bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol 
kesehatan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan 75 persen work from home (WFH) atau 
bekerja dari rumah bagi pegawai Kemnaker. Aturan ini diberlakukan bagi pegawai di 
kabupaten/kota yang berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan COVID-19. Sekretaris 
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkap aturan ini diterapkan setelah memperhatikan 
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja 
Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan 
menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar Kebijakan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. 
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PEGAWAI KEMNAKER DI ZONA MERAH WFH 75% DAN ZONA KUNING/ORANYE 
50% 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan 75 persen work from home (WFH) atau 
bekerja dari rumah bagi pegawai Kemnaker. Aturan ini diberlakukan bagi pegawai di 
kabupaten/kota yang berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan COVID-19. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkap aturan ini diterapkan setelah 
memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang 
Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kementerian 
Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang 
menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
berbasis mikro. 

"Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit 
kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai 
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata 
Anwar dalam keterangan tertulis, Minggu (20/6/2021). 

Sementara bagi pegawai di tiap unit kerja Kemnaker yang berada di wilayah kabupaten/kota 
dalam zona kuning atau oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah 
pegawai. Meski demikian Anwar mengimbau agar protokol kesehatan tetap diberlakukan secara 
ketat di lingkungan kantor. 

Ia menjelaskan kebijakan ini diambil sebagai upaya perlindungan para pegawai beserta keluarga 
dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran COVID-19. Namun, kata Anwar, 
dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini pegawai harus tetap memperhatikan 
target kinerja unit kerja dan target kinerja ASN yang telah ditentukan. 

"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus 
dilaksanakan," ujarnya. 

Anwar juga mengingatkan para ASN agar dapat menerapkan protokol kesehatan secara lebih 
ketat. Ia pun meminta ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah 
lain. 

"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua 
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya. 

Sebagai informasi, kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker. Baik 
yang berada di pusat, maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang 
tersebar di seluruh Indonesia. 
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Ketua  Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)  Cabang  Indramayu , Juwarih menilai Kabupaten  
Indramayu  darurat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini dikarenakan banyaknya 
kasus yang menimpa para pekerja asal Kabupaten  Indramayu , baik pekerja domestik maupun 
pekerja migran. 

 

PANDEMI COVID-19, BANYAK PENGIRIMAN TENAGA KERJA ILEGAL KE LUAR 
NEGERI, PAKAI VISA TURIS 

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU  - Ketua  Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)  Cabang  
Indramayu , Juwarih menilai Kabupaten  Indramayu  darurat tindak pidana perdagangan orang 
(TPPO). 

Hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang menimpa para pekerja asal Kabupaten  Indramayu , 
baik pekerja domestik maupun pekerja migran. 

Juwarih mengatakan, aduan yang diterima SBMI Cabang Indramayu soal kasus yang menimpa 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) jumlahnya rata-rata mencapai puluhan hingga ratusan. 

Hingga pertengahan tahun 2021 saja, SBMI Cabang  Indramayu  mencatat sudah menerima 
sebanyak 29 kasus. 

Kasus ini meliputi  PMI  yang meninggal dunia di negara penempatan, hilang kontak, gaji tidak 
dibayar, hingga mengalami kekerasan. 

"Jumlahnya bisa ratusan lebih kalau kita jeli. Karena kan PMI unprosedural yang ditempatkan ke 
timur tengah itu jumlahnya sampai puluhan ribu, rata-rata per tahunnya kurang lebih 2-3 ribu," 
ujar dia kepada Tribuncirebon.com saat ditemui di Sekretariat SBMI setempat, Minggu 
(20/6/2021). 
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Juwarih menjelaskan, sampai dengan saat ini banyak  PMI  asal Kabupaten  Indramayu  yang 
ditempatkan ke timur tengah. 

Seperti Abu Dhabi, Dubai, Arbil, dan lain sebagainya. 

Lanjut dia, bahkan di masa  pandemi  sekarang ini, praktik pengiriman  PMI  secara ilegal masih 
tetap terjadi. 

Mereka dikirimkan ke Timur Tengah dengan menggunakan visa turis. 

Hasil penelusuran SBMI, pengiriman  PMI  ilegal ini biasanya dengan bekerja sama dengan pihak  
travel  untuk memfasilitasi  visa turis  tersebut. 

Dalam hal ini, ia juga meminta kepada pihak imigrasi lebih selektif dalam menyeleksi penumpang 
di Bandara. 

"Seharusnya lebih selektif, karena kan kalau di turis beneran pasti tiketnya dua, dia pulang pergi. 
Tidak hanya satu tiket saja," ujar dia. 

Pemerintah pun, dinilai Juwarih, harus memiliki peran aktif dalam melalukan perlindungan, 
penanganan, hingga pencegahan guna menekan banyaknya kasus yang ada di Kabupaten  
Indramayu. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita utamakan keselamatan pekerja dengan 
melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait adanya lonjakan kasus Covid-19 yang 
terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan perusahaan-perusahaan agar menerapkan 
protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing tempat kerjanya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kalau semuanya sudah membaik kita 
harapkan produktivitas usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur 
kembali normal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi 
melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3, serta melalui berbagai saluran komunikasi 
agar pesannya tersampaikan kepada para pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau kepada perusahaan untuk 
mengutamakan keselamatan pekerja di tengah pandemi Covid-19. 

 

KASUS CORONA MELONJAK, PERUSAHAAN DIMINTA UTAMAKAN KESELAMATAN 
PEKERJA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau kepada perusahaan untuk 
mengutamakan keselamatan pekerja di tengah pandemi Covid-19. 
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"Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di 
tempat kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengutip siaran pers, Rabu 
(16/6/2012). 

Imbauan ini disampaikan mengingat lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah. "Terkait 
adanya lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, kita mengingatkan 
perusahaan-perusahaan agar menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di masing-masing 
tempat kerjanya," imbuh Ida. 

Protokol perusahaan 

Mengenai protokol pencegahan Covid-19, sebelumnya Kemnaker telah menerbitkan Surat 
Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020. 

Selama pandemi Covid-19 perusahaan wajib memenuhi aturan berikut: 

Pekerja dengan status orang dalam pantauan (ODP) tidak diperkenankan masuk kerja paling 
lama 14 hari, dan upahnya dibayarkan secara penuh 

Pekerja dengan status suspek Covid-19 dan menjalani karantina sesuai keterangan dokter, tidak 
diperkenankan bekerja dan upahnya dibayarkan secara penuh 

Pekerja dengan Covid-19 dibuktikan dengan surat dokter, tidak diperkenankan bekerja dan 
upahnya dibayarkan secara penuh 

Perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha sesuai kebijakan pemerintah daerah 

Dengan menerapkan hal di atas, maka perusahaan berperan dalam pencegahan dan 
penanggulangan Covid-19. "Kalau semuanya sudah membaik kita harapkan produktivitas usaha 
akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur kembali normal," kata dia. 

Jaminan terdampak Covid-19 

Ida mengatakan, Kemnaker juga akan menyusunan panduan kembali bekerja, perlindungan 
pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja. 

Pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, dan kolaborasi dengan stakeholder juga 
ditingkatkan. 

“Kami juga melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan 
K3, serta melalui berbagai saluran komunikasi agar pesannya tersampaikan kepada para 
pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas,” tutur Ida. 

K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam hal ini, pembinaan dan pengawasan K3 
terhadap perusahaan ada di bawah pantauan gubernur atau pemerintah provinsi. 

Protokol kesehatan di kantor 

Adapun protokol kesehatan di tempat kerja perkantoran dan industri telah diatur dalam 
Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020. 

Protokol kesehatan di tempat kerja perkantoran dan industri, meliputi: 

Manajemen perusahaan memantau informasi Covid-19 secara berkala di 
https://infeksiemerging.kemenkes.go.id dan kebijakan pemerintah daerah setempat 

Membentuk tim penanganan Covid-19 di tempat kerja 
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Memberikan kebijakan dan prosedur bagi kasus yang dicurigai Covid-19 

Tidak menstigma pasien Covid-19 

Menentukan pekerjan esensial yang perlu ke kantor dan yang bisa kerja dari rumah (work from 
home) 

Melakukan pengecekan suhu di tempat kerja 

Tidak menerapkan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) 

Mendiadakan shift malam hingga pagi jika memungkiinkan. Pekerja shift malam hanya bagi 
pekerja dengan usia di bawah 50 tahun 

Mengatur asupan nutrisi di tempat kerja 

Memastika kebersihan tempat kerja dan secara berkala diberi disinfektan 

Menjaga kualitas dan sirkulasi udara di tempat kerja 

Menyediakan banyak tempat cuci tangan, petunjuk, poster edukasi dan handsanitizer 

Menerapkan jaga jarak minimal 1 meter 

Mengkampanyekan etika batuk dan menghindari penggunaan barang pribadi secara bersamaan, 
seperti alat sholat, alat makan dan sejenisnya 

Mewajibkan semua pekerja mengenakan masker di tempat kerja 

Melarang pekerja datang ke kantor jika menunjukkan gejala Covid-19 
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Narasumber 

positive - Uti Royden Top (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang) Hasil RDPU kemarin, 
salah satu poin kesimpulannya, Kita minta pembayaran harus sesuai UMK. Informasi yang kita 
dapat, mereka sudah bayar dan sesui UMK. Semoga aturan tetap terus dijalankan 

neutral - Uti Royden Top (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang) Jangan sampai setelah 
ini ada karyawan yang dipecat ataupun diintimidasi perusahaan. Bila itu terjadi, Komisi II siap 
menerima laporan dan berada di garda terdepan membela para pekerja 

 

Ringkasan 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang Uti Royden Top mengapresiasi PT. Abhinaya Mitra 
Persada (APM) yang sudah bertanggung jawab pada pekerja dengan tetap mengikuti aturan. 
Terlebih, perusahaan juga telah menjalankan notulen hasil RDPU Komisi II DPRD pada Kamis 10 
Juni 2021 lalu. 

 

DPRD KETAPANG APRESIASI PT. AMP BAYAR GAJI & THR KARYAWAN 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ketapang Uti Royden Top mengapresiasi PT. Abhinaya Mitra 
Persada (APM) yang sudah bertanggung jawab pada pekerja dengan tetap mengikuti aturan. 
Terlebih, perusahaan juga telah menjalankan notulen hasil RDPU Komisi II DPRD pada Kamis 10 
Juni 2021 lalu. 

"Hasil RDPU kemarin, salah satu poin kesimpulannya, Kita minta pembayaran harus sesuai UMK. 
Informasi yang kita dapat, mereka sudah bayar dan sesui UMK. Semoga aturan tetap terus 
dijalankan," pinta Uti Royden Top, Minggu 20 Juni 2021. 

Meskipun sudah menunjukkan tanggungjawab, ia mengingatkan agar setelah persoalan selesai 
tidak adalagi masalah baru. Misalnya, pemberhentian kerja karyawan ataupun sikap perusahaan 
yang membuat pekerja tidak nyaman. 
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"Jangan sampai setelah ini ada karyawan yang dipecat ataupun diintimidasi perusahaan. Bila itu 
terjadi, Komisi II siap menerima laporan dan berada di garda terdepan membela para pekerja," 
tegasnya. 

Sebelumnya diberitakan, PT. Abhinaya Mitra Persada (APM)-Site Laman Mining yang berlokasi di 
Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat akhirnya menyelesaikan 
keterlambatan pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap puluhan 
karyawannya, Sabtu 19 Juni 2021. 

Pembayaran tersebut langsung dihadiri tiga orang perwakilan PT. AMP Jakarta dan disaksiakan 
Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat wilayah Ketapang dan KKU Uti Ilmu 
Royen. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyosialisasikan program Talent Corner 
untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya 
di bidang ekonomi digital. Kali ini Sumatera Barat menjadi tempat berikutnya, usai sebelumnya 
Kemnaker menyosialisasikan program yang sama di Surakarta, Jawa Tengah. 

 

KEMBANGKAN TALENTA MUDA, KEMNAKER SOSIALISASI TALENT CORNER DI 
SUMBAR 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyosialisasikan program Talent Corner 
untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya 
di bidang ekonomi digital. Kali ini Sumatera Barat menjadi tempat berikutnya, usai sebelumnya 
Kemnaker menyosialisasikan program yang sama di Surakarta, Jawa Tengah. 

Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi Dan Program Pelatihan Binalavotas Kemnaker, 
Muchtar Aziz menjelaskan nantinya Talent Corner akan menjadi program yang memetakan 
talenta-talenta muda di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan. 

"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill, 
dan matchmaking yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan 
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Muchtar dalam keterangan tertulis, Minggu 
(20/6/2021). 

Saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan 
Talent Talks di BLK Padang, Sumatera Barat, Jumat (18/6) yang lalu, Muchtar mengatakan 
kemnaker berkomitmen terus berupaya memfasilitasi talenta-talenta muda melalui 
pengembangan kewirausahaan serta peningkatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. 

Menurutnya dengan diberdayakannya talenta muda, maka angka pengangguran dari kalangan 
pemuda dapat ditekan. Lebih lanjut Muchtar menambahkan dalam melakukan pengembangan 
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talenta muda ini perlu dilakukan dengan cara mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui 
peningkatan kompetensi dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. 

"Pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama. Tenaga kerja juga dituntut 
untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills yang memadai. Selain itu, 
kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi perkembangan dunia 
usaha khususnya di dunia digital kedepannya," ungkap Muchtar. 

Dalam kesempatan ini, Muchtar juga mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker dalam 
pelaksanaan FGD dan Talent Talks kali ini. "Talent Hub sebagai salah satu platform sistem 
informasi ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta 
muda yang kreatif," jelasnya. 

Sementara itu Kepala BLK Padang Syamsi Hari mengatakan pelibatan industri, lembaga pelatihan 
kerja maupun pendidikan tinggi dalam kegiatan ini adalah dalam rangka mencapai salah satu 
tujuan penyelenggaraan FGD dan Talent Talks. Tujuan tersebut yaitu mendorong kerja sama 
yang baik antara pemerintah, industri, organisasi pengusaha maupun pekerja, dan institusi 
pelatihan vokasi. 

"Saya mengajak kepada anak muda Sumatera Barat yang mengikuti FGD ini, agar tetap 
bersemangat dalam mengembangkan usahanya yang berbasis platform digital. Nantinya saya 
harap anak-anak muda ini bisa melakukan inovasi kreatif dalam memasarkan produk khas 
Sumatera Barat dan bisa menjangkau pasar yang luas," ujar Hari. 

Sementara itu, Kadisnaker Provinsi Sumbar, Nazrizal Nazarudin menyampaikan ada sekitar 
954.754 angkatan kerja muda di Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya hal ini merupakan potensi 
talenta muda dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan melalui program pemetaan 
dan pelatihan peningkatan skill di bidang kreatif digital yang nantinya dapat diselaraskan dengan 
potensi unggulan di Sumatera Barat, yakni pertanian dan pariwisata. 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) maupun Talent Talks dilaksanakan di UPTP BLK Padang 
pada tanggal 17 dan 18 Juni 2021. Masing-masing kegiatan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang 
yang mewakili pemerintah daerah, akademisi, komunitas, industri dan media di wilayah Padang. 
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Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya 
di bidang ekonomi digital, Kementerian Ketenagakerjaan kembali menyosialisasikan Talent 
Corner. Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta muda 
di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan. 

 

BERDAYAKAN TALENTA MUDA, KEMNAKER KEMBALI SOSIALISASIKAN TALENT 
CORNER DI PADANG 

PADANG  - Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, 
khususnya di bidang ekonomi digital, Kementerian Ketenagakerjaan kembali menyosialisasikan 
Talent Corner. Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta 
muda di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan. 

"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill, 
dan matchmaking yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan 
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi 
Dan Program Pelatihan Binalavotas Kemnaker, Muchtar Aziz, saat membuka Focus Group 
Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di BLK Padang, 
Sumatera Barat, Jumat (18/6/2021). 

Muchtar Aziz mengatakan, Kemnaker berkomitmen untuk terus memfasilitasi talenta-talenta 
muda melalui pengembangan kewirausahaan serta peningkatan pelatihan sesuai dengan 
kebutuhan industri. Dengan diberdayakannya talenta muda, maka angka pengangguran dari 
kalangan pemuda dapat ditekan. 

Lebih lanjut Muchtar menambahkan, dalam melakukan pengembangan talenta muda ini perlu 
dilakukan dengan cara mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi 
dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. 
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"Pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama. Tenaga kerja juga dituntut 
untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills yang memadai. Selain itu, 
kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi perkembangan dunia 
usaha khususnya didunia digital kedepannya, " kata Muchtar. 

Dalam kesempatan itu, Muchtar Aziz juga mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker 
dalam pelaksanaan FGD dan Talent Talks kali ini. "Talent Hub sebagai salah satu platform sistem 
informasi ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta 
muda yang kreatif," ucapnya. 

Sementara itu Kepala BlK Padang Syamsi Hari mengatakan ada tujuan pelibatan industri, 
lembaga pelatihan kerja maupun pendidikan tinggi dalam kegiatan ini. Tujuan tersebut yakni 
mendorong kerja sama yang baik antara pemerintah, industri, organisasi pengusaha maupun 
pekerja, dan institusi pelatihan vokasi. 

"Saya mengajak kepada anak muda Sumatera Barat yang mengikuti FGD ini, agar tetap 
bersemangat dalam mengembangkan usahanya yang berbasis platform digital. Nantinya saya 
harap anak-anak muda ini bisa melakukan inovasi kreatif dalam memasarkan produk khas 
Sumatera Barat dan bisa menjangkau pasar yang luas," ujar Hari. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy yang sambutannya dibacakan 
secara daring oleh Kadisnaker Provinsi Sumbar, Nazrizal Nazarudin, menyampaikan bahwa ada 
sekitar 954.754 angkatan kerja muda di Provinsi Sumatera Barat. 

Menurutnya hal ini merupakan potensi talenta muda yang dapat dikembangkan melalui program 
pemetaan dan pelatihan peningkatan skill di bidang kreatif digital. Skill ini nantinya dapat 
diselaraskan dengan potensi unggulan di Sumatera Barat, yakni pertanian dan pariwisata. 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) maupun Talent Talks dilaksanakan di UPTP BLK Padang 
pada 17 dan 18 Juni 2021. Masing-masing kegiatan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang yang 
mewakili pemerintah daerah, akademisi, komunitas, industri dan media di wilayah Padang. CM   
(atk). 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan, 
Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakan Work From 
Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah 
kabupaten/kotanya berada dalam zona merah 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kebijakan ini diambil sebagai upaya 
pelindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja dari 
penyebaran Covid-19 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi 
target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketika ASN melakukan WFH jangan 
bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol 
kesehatan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan menerapkan sistem kerja dari rumah atau 
work from home ( WFH ) 75 persen. Hal ini, menyusul lonjakan kasus  Covid-19 . Kebijakan 
tersebut berlaku bagi pegawai Kemnaker yang berada di kabupaten/kota yang berstatus zona 
merah atau risiko tinggi penularan Covid-19. 

 

KASUS COVID-19 MELONJAK, KEMNAKER TERAPKAN WFH 75% 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan menerapkan sistem kerja dari rumah atau 
work from home ( WFH ) 75 persen. Hal ini, menyusul lonjakan kasus  Covid-19.  
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Kebijakan tersebut berlaku bagi pegawai Kemnaker yang berada di kabupaten/kota yang 
berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi menjelaskan, penerapan aturan tersebut, setelah 
memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang 
Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kemnaker dan 
menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar Kebijakan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. 

"Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan, Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit 
kerja dapat melaksanakan Work From Office ( WFO ) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai 
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," tutur 
Anwar Sanusi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/6/2021). 

Sementara pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota 
berada dalam zona kuning atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari 
jumlah pegawai. Protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di lingkungan kantor. 

"Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat 
di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19," imbuhnya. 

Anwar menerangkan, dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap 
memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
telah ditentukan. 

"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus 
dilaksanakan," katanya. 

Anwar juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. 
Sementara kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. 

"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua 
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya. 

Anwar menambahkan, kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker 
yang berada di pusat maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar 
di seluruh Indonesia. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakan work from 
office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah 
kabupaten dan kotanya berada dalam zona merah 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) WFH itu bukan berarti libur. Jadi, target 
unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketika ASN melakukan WFH jangan 
bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol 
kesehatan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work 
from home ( WFH ) bagi pegawainya. Dalam pelaksanaannya, Kemnaker menerapkan 75 persen 
WFH bagi pegawainya yang berada di kabupaten dan kota yang berstatus zona merah atau 
berisiko tinggi penularan Covid-19. Penerapan aturan tersebut mengacu Surat Edaran (SE) 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil 
Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kemnaker. 

 

KEMNAKER TERAPKAN WFH 75 PERSEN BAGI PEGAWAI DI ZONA MERAH 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work 
from home ( WFH ) bagi pegawainya. 

Dalam pelaksanaannya, Kemnaker menerapkan 75 persen WFH bagi pegawainya yang berada 
di kabupaten dan kota yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi penularan Covid-19. 
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Penerapan aturan tersebut mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 
1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru 
di Kemnaker. 

Di samping itu juga menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang menginstruksikan penerapan 
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. 

"Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit 
kerja dapat melaksanakan work from office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai 
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten dan kotanya berada dalam  zona merah ," kata 
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Minggu (20/6). 

Dia menjelaskan, pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah 
kabupaten/kota dalam zona kuning atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 
persen dari jumlah pegawai. Protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di lingkungan 
kantor. 

Kebijakan itu diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat 
di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19. 

Namun, kata Sekjen Anwar, dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap 
memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja ASN yang telah ditentukan. 

"WFH itu bukan berarti libur. Jadi, target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus 
dilaksanakan," katanya menegaskan. 

Anwar juga mengingatkan para ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. 
Sementara kepada pegawai yang melakukan WFH dilarang melakukan perjalanan ke daerah lain. 

"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua 
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya. 

Kebijakan internal ini diberlakukan di semua kantor  Kemnaker  yang berada di pusat maupun 
kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) yang tersebar di seluruh Indonesia. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakan Work From 
Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah 
kabupaten/kotanya berada dalam zona merah 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi 
target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketika ASN melakukan WFH jangan 
bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol 
kesehatan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan 75 persen Work From Home atau bekerja dari rumah 
bagi pegawai Kemnaker yang berada di kabupaten/kota yang berstatus zona merah atau risiko 
tinggi penularan Covid-19. Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil 
Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti 
arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. 

 

KEMNAKER TERAPKAN 75 PERSEN WFH BAGI PEGAWAI DI ZONA MERAH 

Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan 75 persen Work From Home atau bekerja dari rumah 
bagi pegawai Kemnaker yang berada di kabupaten/kota yang berstatus zona merah atau risiko 
tinggi penularan Covid-19. Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil 
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Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti 
arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. 

"Sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit 
kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai 
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata 
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di  Jakarta , Minggu (20/6/2021). 

Pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota berada 
dalam zona kuning atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah 
pegawai. Protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di lingkungan kantor. 

Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat 
di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19. 

Namun, kata Sekjen Anwar, dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap 
memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
telah ditentukan. 

"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus 
dilaksanakan," katanya. 

Ia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara 
kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. 

"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua 
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya. 

Kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang berada di pusat 
maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia. 

[hhw]. 
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Ringkasan 

Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya 
di bidang ekonomi digital, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mensosialisasikan Talent 
Corner. Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta muda 
di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan. 

 

BERDAYAKAN TALENTA MUDA, KEMNAKER KEMBALI SOSIALISASIKAN TALENT 
CORNER DI PADANG 

Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya 
di bidang ekonomi digital, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mensosialisasikan Talent 
Corner. Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta muda 
di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan. 

"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill, 
dan matchmaking yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan 
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi 
Dan Program Pelatihan Binalavotas Kemnaker, Muchtar Aziz, saat membuka Focus Group 
Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di BLK Padang, 
Sumatera Barat, Jumat (18/6/2021). 

Muchtar Aziz mengatakan, Kemnaker berkomitmen untuk terus memfasilitasi talenta-talenta 
muda melalui pengembangan kewirausahaan serta peningkatan pelatihan sesuai dengan 
kebutuhan industri. Dengan diberdayakannya talenta muda, maka angka pengangguran dari 
kalangan pemuda dapat ditekan. 

Lebih lanjut Muchtar menambahkan, dalam melakukan pengembangan talenta muda ini perlu 
dilakukan dengan cara mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi 
dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. 
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"Pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama. Tenaga kerja juga dituntut 
untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills yang memadai. Selain itu, 
kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi perkembangan dunia 
usaha khususnya di dunia digital kedepannya," ungkap Muchtar. 

Dalam kesempatan ini, Muchtar Aziz juga mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker 
dalam pelaksanaan FGD dan Talent Talks kali ini. "Talent Hub sebagai salah satu platform sistem 
informasi ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta 
muda yang kreatif," jelasnya. 

Sementara itu Kepala BlK Padang Syamsi Hari mengatakan pelibatan industri, lembaga pelatihan 
kerja maupun pendidikan tinggi dalam kegiatan ini adalah dalam rangka mencapai salah satu 
tujuan penyelenggaraan FGD dan Talent Talks, yaitu mendorong kerjasama yang baik antara 
pemerintah, industri, organisasi pengusaha maupun pekerja, dan institusi pelatihan vokasi. 

"Saya mengajak kepada Anak Muda Sumatera Barat yang mengikuti FGD ini, agar tetap 
bersemangat dalam mengembangkan usahanya yang berbasis platform digital. Nantinya saya 
harap anak-anak muda ini bisa melakukan inovasi kreatif dalam memasarkan produk khas 
Sumatera Barat dan bisa menjangkau pasar yang luas," ungkap Hari. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy yang sambutannya dibacakan 
secara daring oleh Kadisnaker Provinsi Sumbar, Nazrizal Nazarudin, menyampaikan bahwa ada 
sekitar 954.754 angkatan kerja muda di Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya hal ini merupakan 
potensi talenta muda dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan melalui program 
pemetaan dan pelatihan peningkatan skill di bidang kreatif digital yang nantinya dapat 
diselaraskan dengan potensi unggulan di Sumatera Barat, yakni pertanian dan pariwisata. 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) maupun Talent Talks dilaksanakan di UPTP BLK Padang 
pada tanggal 17 dan 18 Juni 2021. Masing-masing kegiatan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang 
yang mewakili pemerintah daerah, akademisi, komunitas, industri dan media di wilayah Padang. 

[hhw]. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan, pembuatan  kartu kuning  atau kartu Pencari 
Kerja (AK/I) tidak dikenakan biaya alias gratis. Ida mengatakan, jika mendapati ada petugas 
yang meminta pungutan dalam proses pembuatan kartu kuning, maka bisa dilaporkan ke pihak 
berwajib. 

 

BIKIN KARTU KUNING GRATIS, INI CARANYA 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan, pembuatan kartu kuning atau kartu Pencari 
Kerja (AK/I) tidak dikenakan biaya alias gratis. 

Ida mengatakan, jika mendapati ada petugas yang meminta pungutan dalam proses pembuatan 
kartu kuning, maka bisa dilaporkan ke pihak berwajib. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Ida, dikutip dari akun Instagram 
Kementerian Ketenagakerjaan, Sabtu (19/6/2021). 

Ida menambahkan, belakangan ini permintaan pembuatan kartu kuning di berbagai daerah 
dilaporkan meningkat. 

Menurut dia, hal itu karena ada persiapan pendaftaran CPNS, dan lulusan yang mencari kerja, 
serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 
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Oleh karena itu, Ida menginstruksikan jajaran Dinas Ketenagakerjaan di daerah untuk 
memberikan pelayanan maksimal serta tidak mempersulit para pencari kartu kuning. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit!" kata Ida. 

Tentang kartu kuning 

Diberitakan Kompas.com, 19 April 2021, kartu kuning adalah kartu tanda pencari kerja atau 
disebut juga dengan kartu AK/I. Kartu tersebut dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, Dinas 
Ketenagakerjaan (Disnaker), yang dibuat untuk pendataan para pencari kerja. 

Isi dari kartu kuning adalah informasi dari pemilik kartu, seperti nomor induk kependudukan di 
KTP, data kelulusan, hingga nama-nama sekolah tempat pencari kerja mendapat gelar. 

Syarat pembuatan kartu kuning 

Pemohon kartu kuning akan diminta menyertakan sejumlah dokumen persyaratan pada saat 
proses pengajuan kartu. Dokumen persyaratan yang dibutuhkan bergantung pada kebijakan 
kantor Disnaker di daerah masing-masing. Namun, umumnya syarat-syaratnya adalah sebagai 
berikut: 

Fotokopi ijazah terakhir yang terlegalisasi (bawa juga ijazah asli untuk berjaga-jaga) 

Fotokopi KTP/SIM (bawa juga KTP asli untuk berjaga-jaga) 

Fotokopi Akta Kelahiran 

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 

Dua lembar pas photo berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah 

Jika diperlukan, pemohon kartu kuning juga dapat menyertakan surat pengalaman kerja bagi 
yang memiliki. 

Pembuatan kartu kuning 

Dalam mengurus pembuatan kartu kuning, Disnaker menyediakan layanan untuk mengurus 
pembuatan kartu kuning secara offline dan online. Berikut caranya: 

1. Buat kartu kuning offline 

Untuk membuat kartu kuning secara offline, pemohon dapat mengajukan langsung dengan 
mendatangi ke kantor Disnaker setempat. 

Setelah itu, cari tempat atau bagian pembuatan kartu kuning atau AK/I. Pemohon bisa bertanya 
ke petugas Disnaker untuk menemukan tempatnya. 

Di bagian pembuatan kartu kuning, pemohon akan diminta menyerahkan sejumlah dokumen 
persyaratan kepada petugas Disnaker. 

Jika dokumen dinyatakan lengkap, pemohon akan diminta menunggu, selagi kartu kuning dicetak 
oleh petugas. 

Apabila pencetakan kartu sudah selesai, pemohon akan dipanggil untuk mengambil kartu kuning 
yang sudah dicetak. 
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Langkah terakhir, legalisasi kartu kuning. Pemohon akan diminta oleh petugas untuk menuju ke 
bagian legalisasi untuk melegalisasi kartu kuning yang telah diterima. 

2. Buat kartu kuning online 

Untuk membuat kartu kuning secara online, pemohon dapat mengunjungi laman Disnaker 
masing-masing daerah kabupaten atau kota. 

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa belum semua daerah memiliki fasilitas pembuatan kartu 
kuning secara online. 

Salah satu daerah yang sudah memiliki fasilitas tersebut adalah Kota Bandung. Berikut cara 
mengajukan pembuatan kartu kuning, dikutip dari laman Disnaker Kota Bandung. 

Buka laman https://disnaker.bandung.go.id/disnaker-bursakerja/daftar 

Input data di Form Pendaftaran Akun Pencari Kerja 

Setelah input selesai klik "Daftar", maka akan muncul Form Profil, Form Riwayat pendidikan, 
Form Riwayat pendidikan Non-Formal, Form Riwayat Pekerjaan, dan Form Informasi Tambahan 

Upload foto 3x4. Setelah selesai kemudian klik "Simpan" (bila ingin cetak CV anda dapat klik 
tombol cetak cv di pojok kanan atas) 

Bila ingin membuat kartu kuning atau AK/I, klik tombol Pengajuan AK/I. Masukkan kode, 
kemudian pemohon akan mendapat nomor registrasi yang harus dicatat, dan dibawa ke kantor 
Disnaker Kota 

Bandung, di Jalan Martanegara No. 4 Bandung 

Cetak kartu kuning di kantor Disnaker Kota Bandung dengan membawa persyaratan sebagai 
berikut: nomor registrasi, fotokopi KTP dan fotocopy ijazah beserta pas foto (3x4), masing-
masing dua buah. 
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Judul Kewajiban Tes PCR Tenaga Kerja Masuk Surabaya Beratkan Industri 
dan Karyawan 

Nama Media harianbhirawa.co.id 

Newstrend Persyaratan Perekrutan di Surabaya 

Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/kewajiban-tes-pcr-tenaga-kerja-
masuk-surabaya-beratkan-industri-dan-karyawan/ 

Jurnalis Helmi Supriyatno 

Tanggal 2021-06-20 18:59:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa 
Timur) Kepada siapapun biaya kewajiban tes swab PCR ini dibebankan, akan sangat 
memberatkan, baik untuk karyawan atau industri karena biaya tes PCR ini sangat mahal 

positive - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa 
Timur) Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam sebulan. Dengan 
mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp 1,5 juta per bulan untuk tes antigen saja sudah 
sangat berat, apalagi tes PCR 

positive - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa 
Timur) Ini bisa dikordinasikan dengan kabupaten Sidoarjo dan Gresik 

 

Ringkasan 

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa kewajiban untuk melakukan tes 
swab PCR bagi tenaga kerja yang masuk Surabaya sangat memberatkan industri dan karyawan. 
Seperti diketahui, Walikota Surabaya, Ery Cahyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 
443/6744/436.8.4/2021 pada tanggal (18/6/2021) tentang antisipasi penyebaran Covid-19 
akibat mobilitas perjalanan pekerja atau karyawan keluar masuk kota Surabaya. Dalam SE 
tersebut ditegaskan bahwa industri diimbau untuk meminta hasil tes Swab PCR karyawan atau 
pegawai 3×24 jam. 

 

KEWAJIBAN TES PCR TENAGA KERJA MASUK SURABAYA BERATKAN INDUSTRI DAN 
KARYAWAN 

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa kewajiban untuk melakukan tes 
swab PCR bagi tenaga kerja yang masuk Surabaya sangat memberatkan industri dan karyawan. 
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Seperti diketahui, Walikota Surabaya, Ery Cahyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 
443/6744/436.8.4/2021 pada tanggal (18/6/2021) tentang antisipasi penyebaran Covid-19 
akibat mobilitas perjalanan pekerja atau karyawan keluar masuk kota Surabaya.  

Dalam SE tersebut ditegaskan bahwa industri diimbau untuk meminta hasil tes Swab PCR 
karyawan atau pegawai 3×24 jam. 

Padahal biaya untuk melakukan tes PCR tersebut masih sangat mahal, berbeda dengan tes 
antigen atau tes GeNose yang biayanya relatif lebih murah.  

“Kepada siapapun biaya kewajiban tes swab PCR ini dibebankan, akan sangat memberatkan, 
baik untuk karyawan atau industri karena biaya tes PCR ini sangat mahal,” tegas Adik Dwi 
Putranto, Surabaya, Sabtu (19/6/2021). 

Jika kewajiban itu benar-benar diberlakukan, untuk biaya pemeriksaan tes Antigen saja, ujar 
Adik, seorang pekerja harus merogoh kocek sekitar Rp 150 ribu per tes.  

Sehingga untuk satu bulan, maka karyawan harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp 1,5 
juta karena harus melakukannya sebanyak 10 kali. Apalagi jika kewajiban tersebut adalah 
melakukan tes PCR yang biayanya mencapai sekitar Rp 900 ribu per sekali tes. 

“Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam sebulan. Dengan mengeluarkan 
biaya tambahan sebesar Rp 1,5 juta per bulan untuk tes antigen saja sudah sangat berat, apalagi 
tes PCR,” ujarnya. 

Dan kewajiban itu bisa menjadi beban industri apabila biayanya dibebankan pada pengusaha, 
sebab selama ini kalangan industri atau pengusaha telah banyak merugi akibat COVID-19. 

Ditambah, banyak industri di Jatim yang terpaksa merumahkan karyawannya, sebab kondisi 
ekonomi tidak memungkinkan untuk diputar setelah adanya kebijakan pemerintah untuk bekerja 
di rumah.  

Sehingga SE itu menurutnya bisa mengganggu aktivitas serta menghambat perputaran ekonomi 
di Kota Pahlawan tersebut. 

Adik menegaskan, sebenarnya langkah penyekatan seperti di jembatan Suramadu yang telah 
dilakukan Pemkot Surabaya sudah sangat baik dan efektif. 

Langkah tersebut juga bisa dilakukan di perbatasan Sidoarjo dan Gresik karena sebenarnya yang 
masuk ke Surabaya tidak hanya dari satu pintu saja. “Ini bisa dikordinasikan dengan kabupaten 
Sidoarjo dan Gresik,” pungkasnya.(ma) 
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Judul Kemnaker Terapkan 75 Persen WFH bagi Pegawai di Zona Merah 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend PPKM Skala Mikro 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4586887/kemnaker-terapkan-75-
persen-wfh-bagi-pegawai-di-zona-merah 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-06-20 18:32:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan 
Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakan Work From 
Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah 
kabupaten/kotanya berada dalam zona merah 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi 
target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketika ASN melakukan WFH jangan 
bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol 
kesehatan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan 75 persen Work From Home atau bekerja dari rumah 
bagi pegawai Kemnaker yang berada di kabupaten/kota yang berstatus zona merah atau risiko 
tinggi penularan Covid-19. Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil 
Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti 
arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. 

 

KEMNAKER TERAPKAN 75 PERSEN WFH BAGI PEGAWAI DI ZONA MERAH 

Jakarta -  Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan 75 persen Work From Home atau bekerja 
dari rumah bagi pegawai Kemnaker yang berada di kabupaten/kota yang berstatus zona merah 
atau risiko tinggi penularan Covid-19. 
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Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal 
Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia 
yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
berbasis mikro. 

"Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit 
kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai 
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata 
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta, Minggu (20/6/2021). 

Pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota berada 
dalam zona kuning atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah 
pegawai. Protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di lingkungan kantor. 

Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat 
di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19. 

Namun, kata Sekjen Anwar, dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap 
memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
telah ditentukan. "WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan 
tetap harus dilaksanakan," katanya. 

Ia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara 
kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. 

"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua 
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya. 

Kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang berada di pusat 
maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia. 
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Judul Berdayakan Talenta Muda, Kemnaker Kembali Sosialisasikan Talent 
Corner di Padang 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Sosialisasi Talent Corner 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4586885/berdayakan-talenta-
muda-kemnaker-kembali-sosialisasikan-talent-corner-di-padang 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-06-20 18:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, khususnya 
di bidang ekonomi digital, Kementerian  Ketenagakerjaan  kembali menyosialisasikan Talent 
Corner. Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta muda 
di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan. 

 

BERDAYAKAN TALENTA MUDA, KEMNAKER KEMBALI SOSIALISASIKAN TALENT 
CORNER DI PADANG 

Jakarta -  Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan, 
khususnya di bidang ekonomi digital, Kementerian  Ketenagakerjaan  kembali menyosialisasikan 
Talent Corner. Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta 
muda di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan. 

"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill, 
dan matchmaking yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan 
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi 
Dan Program Pelatihan Binalavotas Kemnaker, Muchtar Aziz, saat membuka Focus Group 
Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di BLK Padang, 
Sumatera Barat, Jumat (18/6/2021). 

Muchtar Aziz mengatakan, Kemnaker berkomitmen untuk terus memfasilitasi talenta-talenta 
muda melalui pengembangan kewirausahaan serta peningkatan pelatihan sesuai dengan 
kebutuhan industri. Dengan diberdayakannya talenta muda, maka angka pengangguran dari 
kalangan pemuda dapat ditekan. 

Lebih lanjut Muchtar menambahkan, dalam melakukan pengembangan talenta muda ini perlu 
dilakukan dengan cara mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi 
dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan."Pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja 
menjadi poin utama. Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi 
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dengan soft skills yang memadai. Selain itu, kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi 
poin penting bagi perkembangan dunia usaha khususnya didunia digital kedepannya",ungkap 
Muchtar. 

Dalam kesempatan ini, Muchtar Aziz juga mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker 
dalam pelaksanaan FGD dan Talent Talks kali ini. "Talent Hub sebagai salah satu platform sistem 
informasi ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta 
muda yang kreatif," jelasnya. 

Sementara itu Kepala BlK Padang Syamsi Hari mengatakan pelibatan industri, lembaga pelatihan 
kerja maupun pendidikan tinggi dalam kegiatan ini adalah dalam rangka mencapai salah satu 
tujuan penyelenggaraan FGD dan Talent Talks, yaitu mendorong kerjasama yang baik antara 
pemerintah, industri, organisasi pengusaha maupun pekerja, dan institusi pelatihan vokasi. 

"Saya mengajak kepada Anak Muda Sumatera Barat yang mengikuti FGD ini, agar tetap 
bersemangat dalam mengembangkan usahanya yang berbasis platform digital. Nantinya saya 
harap anak-anak muda ini bisa melakukan inovasi kreatif dalam memasarkan produk khas 
Sumatera Barat dan bisa menjangkau pasar yang luas,"ungkap Hari. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy yang sambutannya dibacakan 
secara daring oleh Kadisnaker Provinsi Sumbar, Nazrizal Nazarudin, menyampaikan bahwa ada 
sekitar 954.754 angkatan kerja muda di Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya hal ini merupakan 
potensi talenta muda dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan melalui program 
pemetaan dan pelatihan peningkatan skill dibidang kreatif digital yang nantinya dapat 
diselaraskan dengan potensi unggulan di Sumatera Barat, yakni ; pertanian dan pariwisata. 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) maupun Talent Talks dilaksanakan di UPTP BLK Padang 
pada tanggal 17 dan 18 Juni 2021. Masing-masing kegiatan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang 
yang mewakili pemerintah daerah, akademisi, komunitas, industri dan media di wilayah Padang. 
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Judul Kemnaker: Pegawai Zona Merah 75 Persen WFH 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend PPKM Skala Mikro 

Halaman/URL https://rri.co.id/humaniora/kesehatan/1085619/kemnaker-pegawai-
zona-merah-75-persen-wfh 

Jurnalis Chairul Umam 

Tanggal 2021-06-20 18:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan 
Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja dapat melaksanakan Work From 
Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan bahwa wilayah 
kabupaten/kotanya berada dalam zona merah 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi 
target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketika ASN melakukan WFH jangan 
bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol 
kesehatan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan 75 persen Work From Home atau 
bekerja dari rumah bagi pegawai Kemnaker yang berada di kabupaten/kota berstatus zona 
merah atau risiko tinggi penularan COVID-19. 

Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal 
Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia 
yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
berbasis mikro. 

 

KEMNAKER: PEGAWAI ZONA MERAH 75 PERSEN WFH 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan 75 persen Work From Home atau 
bekerja dari rumah bagi pegawai Kemnaker yang berada di kabupaten/kota berstatus zona 
merah atau risiko tinggi penularan COVID-19. 
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Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal 
Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia 
yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
berbasis mikro. 

"Sesuai arahan Menteri KetenaFkerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit 
kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai 
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata 
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Minggu 
(20/6/2021). 

Pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota zona kuning 
atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah pegawai. 

WFO tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan 
kantor. 

Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga, dan masyarakat 
di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran COVID-19. 

Namun, kata Anwar, dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap 
memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
telah ditentukan. 

"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus 
dilaksanakan," katanya. 

Ia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. 

Sementara kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. 

"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua 
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya. 

Kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang berada di pusat 
maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia. 

(Miechell Octovy Koagouw). 
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Judul Kemenaker dukung penerapan pedoman K3 jurnalis 

Nama Media kabarbisnis.com 

Newstrend Penerapan Pedoman K3 Jurnalis 

Halaman/URL https://kabarbisnis.com/read/28107352/kemenaker-dukung-
penerapan-pedoman-k3-jurnalis 

Jurnalis kbc 

Tanggal 2021-06-20 18:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pelaksanaan kesemalatan dan kesehatan kerja (K3) untuk jurnalis mutlak dilakukan. Upaya ini 
untuk memenuhi hak-hak dasar dan perlindungan tenaga kerja insan pers. Setidaknya 
pelaksanaan K3 jurnalis diharapkan bisa menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi 
pengembangan dunia usaha dan informasi pers. 

 

KEMENAKER DUKUNG PENERAPAN PEDOMAN K3 JURNALIS 

SURABAYA, : Pelaksanaan kesemalatan dan kesehatan kerja (K3) untuk jurnalis mutlak 
dilakukan. Upaya ini untuk memenuhi hak-hak dasar dan perlindungan tenaga kerja insan pers. 
Setidaknya pelaksanaan K3 jurnalis diharapkan bisa menciptakan kondisi kerja yang kondusif 
bagi pengembangan dunia usaha dan informasi pers. 

Direktur Bina Kelembagaan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Heri Susanto mendukung penuh 
penerapan pedoman K3 jurnalis. Menurutnya risiko potensi bahaya di tempat kerja jurnalis cukup 
besar. 

Dia mencontohkan ancaman kerja bisa bersumber dari mesin, bahan bangunan, lingkungan, cara 
kerja hingga sifat pekerjaan. Sementara ancaman eksternal bisa perusakan alat, ancaman 
kekerasan fisik dan psikis, hingga intimidasi. 

"Kami beharap akan muncul perilaku aman (safety behavior), dan menjadikan K3 sebagai budaya 
yang diterapkan pada setiap kegiatan," kata Heri Susanto dalam siaran pers, Sabtu (19/6/2021). 

Heri menambahkan, pandemi Covid-19 masih berlangsung yang memberi dampak cukup besar. 
Salah satu dampak adalah sosial dan ekonomi sektor ketenagakerjaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, telah mendorong penerpan K3 bagi seluruh 
pekerja/buruh maupun orang lain di tempat kerja, termasuk jurnalis. 
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Dalam kesempatan ini Kemenaker mengajak kepada pekerja dan pengusaha sektor media untuk 
bekerja dengan selamat dan sehat. Pihaknya juga berharap seluruh pihak mengikuti pedoman 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. 

"Pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas K3, termasuk perlindungan terhadap 
risiko Covid-19 di tempat kerja. Termasuk media yang termasuk kelompok yang rentan tertular 
media," Heri menambahkan. 

Kemenaker menyambut positif langkah-langkah yang dilakukan Dewan Keselaman dan 
Kesehatan Kerja (DK3) Jawa Timur dalam membuat pedoman K3 jurnalis. Selanjutnya akan 
dilakukan sinkronisasi dan kolaborasi program bersama Dewan Keselaman dan Kesehatan Kerja 
Nasional. 

Bahkan Kemenaker siap mendukung langkah DK3P Jatim dalam merumuskan pedoman K3 untuk 
jurnalis. Bentuk dukungan itu akan dikoordinasikan berbagai pihak untuk merumuskan gagasan. 
"Kami siap mendukung," tegasnya. 

Selain akan membahas di tingkat kementerian, Heri Susanto berjanji akan membawa pedoman 
tersebut ke Dewan Pers. Sebelum melangkah ke Dewan Pers, perlu adanya training dan 
penerapan program BPJS. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenagakerja Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo menegaskan. Dia 
mengakui pedoman K3 jurnalis tidak sama dengan penerapan di dunia industri lainnya. 

"Kami mendukung, K3 untuk teman-teman media, karena risiko pekerjaan, yang dihadapi 
berbeda. Akan salah bila penerapan yang berbeda diterapkan dengan cara yang sama dengan 
industri lainnya," kata Himawan Estu Bagijo. 

Dia menyerahkan mekanisme penyusunan kepada pihak yang memahami risiko. Disnaker Jatim, 
lanjutnya, akan mendorong regulasi untuk menciptakan pedoman. 

Edi Priyanto, Anggota Komisi 2 DK3P menyampaikan bahwa usulan K3 untuk jurnalis dihasilkan 
dari dialog dengan media yang selama ini perlu dukungan K3 dalam menjalankan tugas. 

Selama ini, menurut Edi Priyanto, banyak media yang hanya memikirkan hasil peliputan, namun 
abai dengan K3. Sehingga banyak ditemui kejadian tak terduga, seperti kecelakaan, sakit atau 
kekerasan dan intimidasi saat menjalankan tugas. 

"Usulan K3 ini lahir dari dialog DK3P Jatim dengan media. Kita tergerak bersama dengan media 
merumuskan draf K3 jurnalis, dan mendorong ke tingkat nasional," terang Edi Priyanto yang 
juga pengurus Asosiasi Ahli K3 (A2K3) Jatim. 

kbc  6. 
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Judul PMI Asal Sulsel Mendominasi Pelintas Tiba di PLBN Entikong 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://rri.co.id/entikong/1465-daerah/1085493/pmi-asal-sulsel-
mendominasi-pelintas-tiba-di-plbn-entikong 

Jurnalis Rangga 

Tanggal 2021-06-20 17:31:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Arus Kepulangan Pekerja Migran Indonesia-PMI dari sejumlah wilayah di Sarawak Negara bagian 
Malaysia menuju perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan terus mendekati 
kisaran angka 100 orang perharinya. Anggota Satgas Terpadu Penanganan WNI pelintas, 
Danramil Entikong Mayor Infantri Arman Sulistiono mengungkapkan, hari ini ada hingga pukul 
15.00 wib, total ada 79 orang PMI pelintas tiba di pintu kedatangan PLBN Entikong, Minggu 
(20/6/2021). 

 

PMI ASAL SULSEL MENDOMINASI PELINTAS TIBA DI PLBN ENTIKONG 

Entikong: Arus Kepulangan Pekerja Migran Indonesia-PMI dari sejumlah wilayah di Sarawak 
Negara bagian Malaysia menuju perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan 
terus mendekati kisaran angka 100 orang perharinya. 

Anggota Satgas Terpadu Penanganan WNI pelintas, Danramil Entikong Mayor Infantri Arman 
Sulistiono mengungkapkan, hari ini ada hingga pukul 15.00 wib, total ada 79 orang PMI pelintas 
tiba di pintu kedatangan PLBN Entikong, Minggu (20/6/2021). 

"Dalam seminggu terakhir jumlah kepulangan PMI dari Sarawak menuju Kalbar cukup tinggi tidak 
pernah di bawah angka 50. Seperti hari ini, psabtu kemarin ada 91 orang PMI. Bahkan ada 
beberapa kali melampaui 100 orang PMI pulang ke Indonesia melalui PLBN Entikong, katanya". 

"Untuk kedatangan PMI pelintas hari ini dari total 79 pelintas di PLBN Entikong, PMI asal Sulawesi 
Selatan terbanyak yakni ada 36 orang". 

PMI asal propinsi Nusa tenggara barat ada 17 orang, 11 orang asal Kalbar, 4 dari Jatim. 
Sedangkan asal propinsi NTT, Banten dan Jatim masing-masing 3 orang. Dari Jawa barat dan 
Sulawesi barat masing-masing ada 1 orang. 
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"Sementara itu sebanyak 67 orang PMI yang tiba hari ini di PLBN Entikong, setelah melalui 
pemeriksaan kesehatan dan di nyatakan non reaktif, langsung di pindahkan ke tempat karantina 
di Pontianak, tutup Arman". 
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Judul BUMN Berdikari Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Simak 
Lengkapnya 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Lowongan Kerja PT Berdikari 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4586628/bumn-berdikari-buka-
lowongan-kerja-untuk-fresh-graduate-simak-lengkapnya 

Jurnalis Athika Rahma 

Tanggal 2021-06-20 17:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

BUMN bidang peternakan PT  Berdikari  Persero tengah membuka  lowongan kerja  untuk 
berbagai posisi dengan kualifikasi mulai dari  fresh graduate. Sejak berdiri pada 1996, 
perusahaan fokus dalam bidang peternakan ayam terintegrasi hingga saat ini. 

 

BUMN BERDIKARI BUKA LOWONGAN KERJA UNTUK FRESH GRADUATE, SIMAK 
LENGKAPNYA 

BUMN bidang peternakan PT  Berdikari  Persero tengah membuka  lowongan kerja  untuk 
berbagai posisi dengan kualifikasi mulai dari  fresh graduate . Sejak berdiri pada 1996, 
perusahaan fokus dalam bidang peternakan ayam terintegrasi hingga saat ini. Sebagai BUMN 
peternakan, PT Berdikari mempunyai tugas menjadi perusahaan penyedia pangan protein bagi 
masyarakat, perusahaan  buffer stock  (penyedia bibit) untuk peternakan rakyat serta menjadi 
rujukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan strategis terutama harga. 

Mengutip laman Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Minggu (20/6/2021), 
berikut daftar posisi  lowongan kerja  yang dibutuhkan PT Berdikari: 

1. Internal Auditor  - Semua jurusan, diutamakan S1  - Berpengalaman 2 tahun atau fresh 
graduate  - Menguasai Ms Office- Memahami dasar-dasar Internal Audit  2. Accounting Officer  - 
Pendidikan S1 Akuntansi  - Berpengalaman 2 tahun atau fresh graduate  - Menguasai Ms Office  
- Mampu menyusun jurnal, laporan laba rugi dan neraca laporan keuangan  - Memahami laporan 
keuangan konsolidasi  3. Tax Officer  - Pendidikan D3/S1 Perpajakan/Akuntansi/Hukum  - 
Diutamakan memiliki sertifikar Brevet AB  - Menguasai Ms Excel tingkat Intermediate  - 
Berpengalaman menangani pajak impor dan di perusahaan berjenis WAPU minimal 1 tahun  
Registrasi ditutup tanggal 30 Juni 2021. Hanya pelamar terbaik yang memenuhi syarat yang 
akan diproses. Selama proses rekrutmen dan seleksi, pelamar tidak dipungut biaya. 

Informasi resmi dan pemanggilan seleksi hanya melalui email rekrutmen@berdikari-
persero.co.id. 
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Judul Berdayakan Talenta Muda, Kemnaker Kembali Sosialisasikan Talent 
Corner di Padang 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Sosialisasi Talent Corner 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/berdayakan-talenta-muda-kemnaker-
kembali-sosialisasikan-talent-corner-di-padang 

Jurnalis fri 

Tanggal 2021-06-20 16:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan khususnya 
di bidang ekonomi digital, Kementerian Ketenagakerjaan kembali menyosialisasikan Talent 
Corner. Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta muda 
di daerah, sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan. 

 

BERDAYAKAN TALENTA MUDA, KEMNAKER KEMBALI SOSIALISASIKAN TALENT 
CORNER DI PADANG 

PADANG  - Untuk memberdayakan dan meningkatkan peran talenta muda dalam pembangunan 
khususnya di bidang ekonomi digital, Kementerian Ketenagakerjaan kembali menyosialisasikan 
Talent Corner. 

Nantinya, Talent Corner akan menjadi program yang memetakan talenta-talenta muda di daerah, 
sehingga dapat diberdayakan dan dikembangkan. 

"Berbagai tahapan komprehensif perlu dilakukan dalam pemetaan talenta, pengembangan skill, 
dan matchmaking yang mempertemukan talenta muda dengan komunitas serta jaringan 
profesional agar dapat berkolaborasi bersama," kata Plt Direktur Bina Standardisasi Kompetensi 
dan Program Pelatihan Binalavotas  Kemnaker  Muchtar Aziz saat membuka Focus Group 
Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Kebutuhan Talenta Muda dan Talent Talks di BLK Padang, 
Sumatera Barat, Jumat (18/6/2021). 

Muchtar Aziz mengatakan Kemnaker berkomitmen untuk terus memfasilitasi talenta-talenta 
muda melalui pengembangan kewirausahaan serta peningkatan pelatihan sesuai dengan 
kebutuhan industri. Dengan diberdayakannya talenta muda, maka angka pengangguran dari 
kalangan pemuda dapat ditekan. 
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Lebih lanjut Muchtar menambahkan, dalam melakukan pengembangan talenta muda ini perlu 
dilakukan dengan cara mengidentifikasi minat dan potensi diri melalui peningkatan kompetensi 
dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. 

"Pada saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama. Tenaga kerja juga dituntut 
untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills yang memadai. Selain itu, 
kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi perkembangan dunia 
usaha khususnya didunia digital kedepannya," ungkap Muchtar. 

Dalam kesempatan ini, Muchtar Aziz juga mengapresiasi keterlibatan Talent Hub Kemnaker 
dalam pelaksanaan FGD dan Talent Talks kali ini. 

"Talent Hub sebagai salah satu platform sistem informasi ketenagakerjaan dalam mendukung 
peningkatan produktivitas bagi talenta-talenta muda yang kreatif," kata Muchtar. 

Kepala BlK Padang Syamsi Hari mengatakan pelibatan industri, lembaga pelatihan kerja maupun 
pendidikan tinggi dalam kegiatan ini adalah dalam rangka mencapai salah satu tujuan 
penyelenggaraan FGD dan Talent Talks, yaitu mendorong kerja sama yang baik antara 
pemerintah, industri, organisasi pengusaha maupun pekerja, dan institusi pelatihan vokasi. 

"Saya mengajak kepada  Anak Muda  Sumatera Barat yang mengikuti FGD ini agar tetap 
bersemangat dalam mengembangkan usahanya yang berbasis platform digital. Nantinya saya 
harap anak-anak muda ini bisa melakukan inovasi kreatif dalam memasarkan produk khas 
Sumatera Barat dan bisa menjangkau pasar yang luas," ungkap Hari. 

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy yang sambutannya dibacakan secara daring oleh 
Kadisnaker Provinsi Sumbar Nazrizal Nazarudin menyampaikan bahwa ada sekitar 954.754 
angkatan kerja muda di Provinsi Sumatera Barat. 

Menurut dia, hal ini merupakan potensi talenta muda dengan berbagai potensi yang dapat 
dikembangkan melalui program pemetaan dan pelatihan peningkatan skill dibidang kreatif digital 
yang nantinya dapat diselaraskan dengan potensi unggulan di Sumatera Barat, yakni pertanian 
dan pariwisata. 

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) maupun Talent Talks dilaksanakan di UPTP BLK Padang 
pada tanggal 17 dan 18 Juni 2021. 

Masing-masing kegiatan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang yang mewakili pemerintah daerah, 
akademisi, komunitas, industri dan media di wilayah Padang. 

(jpnn). 
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Judul Tanah Laut Targetkan 500 Tenaga Kerja Siap Pakai 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend BLK di Tanah Laut 

Halaman/URL https://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/1085223/tanah-laut-
targetkan-500-tenaga-kerja-siap-pakai 

Jurnalis NANDA SAFITRI 

Tanggal 2021-06-20 15:45:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - H. M. Sukamta (Bupati Tanah Laut (Tala)) Tentu yang bekerja di Tala adalah orang 
Tala juga 

 

Ringkasan 

Tanah Laut (Tala) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
menargetkan 500 tenaga kerja siap pakai setiap tahun. Hal ini terungkap saat Bupati Tanah Laut 
(Tala) H. M. Sukamta membuka pelatihan berbasis kompetensi tahun 2021 sebanyak 19 paket 
pelatihan dan peningkatan mutu lembaga bagi pengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sub 
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Pelaihari. 

 

TANAH LAUT TARGETKAN 500 TENAGA KERJA SIAP PAKAI 

Tanah Laut (Tala) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
menargetkan 500 tenaga kerja siap pakai setiap tahun. Hal ini terungkap saat Bupati Tanah Laut 
(Tala) H. M. Sukamta membuka pelatihan berbasis kompetensi tahun 2021 sebanyak 19 paket 
pelatihan dan peningkatan mutu lembaga bagi pengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sub 
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Pelaihari. 

Sukamta ingin generasi Tala siap bersaing dan mampu menjadi tulang punggung baik dalam 
menciptakan lapangan kerja maupun tenaga kerja siap pakai bagi Tala. Sukamta menyayangkan 
jika adanya peluang tenaga kerja diisi dari luar Tala, meskipun tidak dapat menyalahkan peluang 
itu diisi oleh orang luar. Hal ini karena pemuda Tala tidak menyiapkan diri, sehingga saat 
rekrutmen harus tersisih dari pesaing yang berasal dari luar Tala. 

Sukamta menambahkan bahwa selama ini Pemkab Tala berkomitmen dalam memprioritaskan 
tenaga kerja dari Bumi Tuntung Pandang agar bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di 
Tala. Salah satunya saat perusahaan membuat formasi lowongan kerja, maka terlebih dahulu 
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membuat laporan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tala. Sehingga daerah dapat 
mempersiapkan tenaga kerja yang berkompetensi sesuai dengan formasi yang tersedia 

"Tentu yang bekerja di Tala adalah orang Tala juga,” terangnya. 

Pada pelatihan dan peningkatan mutu lembaga, bahwa pelatihan kompetensi tahap ini akan 
menghasilkan sebanyak 300 lebih tenaga kerja siap pakai. Pemkab Tala berkomitmen akan 
menambah Lembaga Pendidikan Kerja (LPK) swasta, sehingga dapat memenuhi target sesuai 
visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tala periode 2018-2023 melalui RPJMD. 
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Judul Pelayanan Paspor di LTSA Parepare Lebih Mudah 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Pelayanan Paspor di LTSA Parepare 

Halaman/URL https://rri.co.id/makassar/daerah/1085340/pelayanan-paspor-di-ltsa-
parepare-lebih-mudah 

Jurnalis Aan Ariska 

Tanggal 2021-06-20 15:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pihak Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan (Sulsel) siap memberi 
kemudahan layanan paspor di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) di Kota Parepare yang telah diresmikan pengoperasiannya pada 13 Maret 2021 oleh 
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. 

 

PELAYANAN PASPOR DI LTSA PAREPARE LEBIH MUDAH 

Makassar : Pihak Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan (Sulsel) 
siap memberi kemudahan layanan paspor di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) di Kota Parepare yang telah diresmikan pengoperasiannya pada 13 Maret 2021 
oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. 

Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sulsel Dodi Karnida menyatakan jajarannya selalu 
siap untuk bersinergi dalam pelayanan keimigrasian seperti penerbitan paspor. 

"Kami selalu bersinergi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk melayani 
paspor jemaah haji/umroh maupun kerja sama dengan pemda/komunitas masyarakat untuk 
pemohon paspor lainnya. Kami yang datang untuk memberikan kenyamanan masyarakat dalam 
proses permohonan paspor," kata Dodi dalam rilis yang diterima Minggu (20/6). 

Untuk penyelesaian administrasi operasional keimigrasian, pada Jumat (18/6) di Kantor LTSA 
PMI Parepare, dilakukan penandatanganan Berita Acara Inventarisasi Peralatan Keimigrasian 
(printer paspor, server, komputer, kamera dan alat pemindai sidik jari) yang dilakukan Kepala 
BP2MI Sulawesi Selatan M. Agus Bustami dan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Parepare Arief 
E. Riyanto. 

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan 
Dodi Karnida. 
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Pada momentum itu, Agus Bustami menyatakan bahwa pemegang paspor yang tidak terkena 
larangan perjalanan antarnegara yakni para pelaut yang terdaftar di BP2MI. jumlahnya sudah 
puluhan orang antara lain berasal dari Luwu dan Sidrap. 

Sedangkan Kepala Kanim Parepare Arief menyatakan bahwa jajarannya siap untuk melayani 
pembuatan paspor baik di LTSA, di Kanim Parepare, maupun mendatangi pemohon paspor. 

"Kami sendiri juga akan datang ke tempat yang mereka tentukan untuk kami layani karena kami 
memiliki fasilitas eazy passport (kemudahan pelayanan paspor)," ujar Arief. 

LTSA Parepare merupakan tempat layanan publik untuk para PMI yang merupakan bagian dari 
unit kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Selatan. 

Di LTSA tersebut terdapat petugas dari Disnaker, Dukcapil, Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI), BPJS Ketenagakerjaan, Bank Sulsel dan pihak imigrasi yang mengeluarkan 
paspor bagi para PMI. 

Dengan terbentuknya LTSA tersebut diharapkan dapat mencegah pengiriman PMI non 
prosudural dan memutus jaringan perdagangan manusia. 

LTSA merupakan tempat untuk memberangkatkam PMI ke luar negeri.***. 
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Judul 3 Masalah Utama Ketenagakerjaan yang Disebut Bisa Teratasi Program 
Kartu Prakerja 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4586762/3-masalah-utama-
ketenagakerjaan-yang-disebut-bisa-teratasi-program-kartu-prakerja 

Jurnalis Dwi Aditya Putra 

Tanggal 2021-06-20 15:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Sumarna (Vice President Director PT. Qerja Manfaat Bangsa Reynata) Di era kompetisi 
global seperti ini, mereka sangat dirugikan karena gagal memperoleh tenaga kerja yang 
berkompeten. Akibatnya, produktivitas dan daya saing industri kita pun jadi sangat rendah 

positive - Sumarna (Vice President Director PT. Qerja Manfaat Bangsa Reynata) Dalam konteks 
inilah, pengalaman Program Kartu Prakerja sejak 2020 lalu mampu merespon apa yang menjadi 
kebutuhan dunia usaha, khususnya sektor perdagangan, terutama melalui pelatihan-pelatihan 
bidang pemasaran dan penjualan, serta teknologi informasi komunikasi 

 

Ringkasan 

Kondisi  ketenagakerjaan  Indonesia sebelum masa pandemi  Covid-19  masih ditandai dengan 
tiga permasalahan mendasar. Ketiga hal ini dinilai bisa terselesaian melalui program  kartu 
prakerja . 

 

3 MASALAH UTAMA KETENAGAKERJAAN YANG DISEBUT BISA TERATASI PROGRAM 
KARTU PRAKERJA 

Jakarta  Kondisi  ketenagakerjaan  Indonesia sebelum masa pandemi  Covid-19  masih ditandai 
dengan tiga permasalahan mendasar. Ketiga hal ini dinilai bisa terselesaian melalui program  
kartu prakerja. Diantaranya adalah rendahnya produktivitas kerja, minimnya daya saing tenaga 
kerja, serta tingginya  skill gap  atau  mismatch  antara pasokan dan permintaan tenaga kerja. 

Kondisi ini semakin diperparah dengan dampak pandemi Covid-19 pada dunia usaha, yang 
mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat. 
Vice President Director PT. Qerja Manfaat Bangsa Reynata, Sumarna mengatakan, bahwa 
kehadiran Program Kartu Prakerja bukan sebuah hal yang mendadak. 
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Namun merupakan desain besar pemerintah untuk merespon masalah mismatch di dunia 
ketenagakerjaan sejak era 1990-an. 

Persoalan mismatch di dunia kerja tak hanya mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran 
karena minimnya kualifikasi pencari kerja, tapi juga berdampak negatif pada industri. "Di era 
kompetisi global seperti ini, mereka sangat dirugikan karena gagal memperoleh tenaga kerja 
yang berkompeten. Akibatnya, produktivitas dan daya saing industri kita pun jadi sangat rendah," 
ungkapnya di Jakarta, Minggu (19/6). 

Dalam konteks inilah, Sesuai Perpres No. 36 Tahun 2020, Program  Kartu Prakerja  hadir melalui 
lebih dari 1.500 pelatihan yang diselenggarakan 179 lembaga pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi, daya saing dan produktivitas angkatan kerja, serta memenuhi kebutuhan pasar 
kerja. Terkait 51 jenis pekerjaan kritis yang dibutuhkan pasar kerja, Sumarna 
mengkategorikannya dalam tiga sektor industri utama yang sangat membutuhkan pasokan 
sumber daya manusia berkualitas namun kesulitan mendapatkannya. 

Pertama, Sektor Perdagangan. Dari level manajerial, seperti Manajer Penjualan dan Pemasaran, 
Manajer Pengadaan, Distribusi, Profesional Periklanan dan Pemasaran, hingga level operator 
seperti Agen Kliring dan Pengiriman, semua masih membutuhkan tenaga kerja kompeten di 
posisi itu. Kedua, Sektor Manufaktur yang terus memerlukan pekerjaan Buruh Industri 
Pengolahan, Operator Mesin Pengolahan Bahan Kimia, Perakit Mesin Mekanik, hingga Pembuat 
Kerajinan dari Tekstil, Kulit, dan Bahan. 

Ketiga, Sektor Konstruksi yang membutuhkan Ahli Teknik Sipil, Mekanika, Arsitek Bangunan, 
Teknisi Teknik Mekanis, serta posisi-posisi lain di saat Indonesia tengah bergiat melakukan 
pembangunan infrastruktur. "Dalam konteks inilah, pengalaman Program Kartu Prakerja sejak 
2020 lalu mampu merespon apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha, khususnya sektor 
perdagangan, terutama melalui pelatihan-pelatihan bidang pemasaran dan penjualan, serta 
teknologi informasi komunikasi," urai Sumarna. 

Reporter: Dwi Aditya Putra  Sumber: Merdeka.com. 
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Kabar yang menyebut program  Kartu Prakerja Gelombang 18  telah dibuka dan ditutup pada 
Senin (21/6/2021) esok hari, beredar di media sosial. Kabar tersebut pertama kali dibagikan oleh 
seorang warganet di Facebook dalam grup Diskusi Kartu Prakerja yang diikuti 145 ribu anggota. 

 

BEREDAR KABAR KARTU PRAKERJA GELOMBANG 18 TELAH DIBUKA DAN DITUTUP 
BESOK SENIN, INI KATA MANAJEMEN 

Kabar yang menyebut program  Kartu Prakerja Gelombang 18  telah dibuka dan ditutup pada 
Senin (21/6/2021) esok hari, beredar di media sosial. 

Kabar tersebut pertama kali dibagikan oleh seorang warganet di Facebook dalam grup Diskusi 
Kartu Prakerja yang diikuti 145 ribu anggota. 

Dalam postingannya, pemilik akun Aditya Albe menyampaikan kabar  Kartu Prakerja Gelombang 
18  telah dibuka pada Jumat (18/6/2021) lalu. 

Bahkan, ia mengimbau agar masyarakat segera mengikuti seleksi karena akan ditutup pada 
Senin (21/6/2021) esok hari. 

Cara Ikut Pelatihan Kartu Prakerja, Simak Langkah-langkahnya Berikut Ini  Program Kartu 
Prakerja Atasi Tiga Masalah Utama Ketenagakerjaan Indonesia  "CEK DASBOARD PRAKERJA 
GELOMBANG 18 SUDAH RESMI DI BUKA JUMAT DAN DI TUTUP SENIN,. BURUAN,"  tulisnya 
dalam unggahan tersebut. 

Kini, tercatat pada Minggu (20/6/2021) pukul 14.00 WIB, postingan tersebut telah disukai 71 
kali dan dikomentari 93 orang warganet. 

Mereka mengaku tak langsung percaya dengan postingan tersebut. 
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Ada juga yang mengaku heran karena menyebar kabar yang belum tentu kebenarannya. 

"Orang yang sengaja membuat perhatian biasanya kesepian di dunia nyata, turut berduka saya 
sama anda bang,"  kata pemilik akun Erwin Syah Nathan. 

"Sejak kapan pendaftaran gelombang nggak ada tanggal nya wkwkwk,"  tulis akun Kodiran Jo. 

"Sy jg kurang paham, apa maksud dan tujuannya lu posting kyak ginian, apakah lu gak bahagia 
bbrapa hari ini atau mau lu ngarep viral atau apalah,"  tambah akun Muhammad Irsyad. 

Ini Pesan Denni Purbasari untuk 44 Ribu Penerima Kartu Prakerja Gelombang 17  CARA Ikut 
Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 17, Harus Tonton Video di Dashboard Akun  Lantas, 
bagaimana tanggapan Manajemen Kartu Prakerja menanggapi kabar tersebut. 

Saat dikonfirmasi  Tribunnews.com , Head of Communications Manajemen Kartu Prakerja  Louisa 
Tuhatu  membantah kabar tersebut. 

Louisa mengungkapkan informasi yang diunggah oleh akun Aditya Albe adalah sebuah kabar 
bohong. 

"Itu adalah berita bohong," kata Louisa kepada  Tribunnews.com , Minggu (20/6/2021). 

Louisa mengimbau agar masyarakat mencari informasi secara resmi dari akun media sosial Kartu 
Prakerja. 

Baik dari laman website resmi, Facebook hingga Instagram Kartu Prakerja. 

Kartu Prakerja Buktikan Diri Sebagai Program yang Inklusif di Tengah Pandemi  Menko Airlangga 
Minta Kartu Prakerja Didesain Lebih Mudah untuk Disabilitas  "Kami minta masyarakat mencari 
informasi hanya di saluran komunikasi resmi Kartu Prakerja yaitu www.prakerja.go.id serta IG 
dan FB @prakerja.go.id," tambahnya. 

Louisa juga menegaskan, belum ada informasi resmi terkait  Kartu Prakerja Gelombang 18 . 

Pasalnya, gelombang 17 adalah gelombang terakhir dari semester pertama di tahun 2021. 

"Perlu kami sampaikan kembali bahwa gelombang 17 adalah gelombang terakhir untuk semester 
1 tahun 2021," ungkap Louisa. 

Simak Berita Lain terkait Kartu Prakerja. 
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negative - Juwarih (Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu) Saya mendapat 
kabar dari SBMI Pusat, yang menginformasikan bahwa ada warga Indramayu dalam kondisi sakit 
parah di Wisma Atlet 

negative - Juwarih (Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu) Kita SBMI 
meminta agar dia jangan dikarantina, tapi harus dilarikan ke RS Polri karena sakitnya parah 

 

Ringkasan 

Dihayati  (35), seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Desa Salamdarma, Kecamatan Anjatan, 
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengalami sakit parah selama  bekerja  di  Taiwan . Penyakit  
kanker  yang dideritanya kambuh dan kini menyebar ke sejumlah bagian tubuh, mulai dari rahim, 
perut bawah, anus, hingga ginjal. Kabar tersebut disampaikan Ketua Serikat Buruh Migran 
Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, Juwarih, kepada  Tribuncirebon.com  di Sekretariat SBMI 
setempat, Minggu (20/6/2021). 

 

KISAH PILU TKW ASAL INDRAMAYU, MENDERITA KANKER SAAT BEKERJA DI 
TAIWAN, KINI DI WISMA ATLET 

Dihayati  (35), seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Desa Salamdarma, Kecamatan Anjatan, 
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengalami sakit parah selama  bekerja  di  Taiwan . 

Penyakit  kanker  yang dideritanya kambuh dan kini menyebar ke sejumlah bagian tubuh, mulai 
dari rahim, perut bawah, anus, hingga ginjal. 

Kabar tersebut disampaikan Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, 
Juwarih, kepada  Tribuncirebon.com  di Sekretariat SBMI setempat, Minggu (20/6/2021). 
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Juwarih mengatakan,  Dihayati  saat ini sudah dibawa pulang ke Tanah Air dan tengah berada 
di  Wisma Atlet  untuk menjalani karantina. 

"Saya mendapat kabar dari SBMI Pusat, yang menginformasikan bahwa ada warga Indramayu 
dalam kondisi sakit parah di  Wisma Atlet ," ujar dia. 

Juwarih menceritakan, kondisi sakit  Dihayati  sebenarnya sudah ia rasakan sekitar sebulan 
sebelum pulang ke Indonesia. 

Di Taiwan, TKW tersebut juga sempat dirawat di rumah sakit. 

Dalam hal ini, kata Juwarih, SBMI akan mengawal kasus tersebut agar secepatnya  Dihayati  bisa 
segera mendapat perawatan medis. 

Ia meminta pemerintah bisa memfasilitasi  Dihayati  untuk dilarikan ke RS Polri mengingat 
kondisinya yang sudah sangat parah. 

"Kita SBMI meminta agar dia jangan dikarantina, tapi harus dilarikan ke RS Polri karena sakitnya 
parah," ujar dia. (*). 
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Masa pandemi COVID-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Yayasan Plan International 
Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan 
mengusung tema: "  Finding Career in Digital Era!". 

 

PLAN INDONESIA DORONG KESEMPATAN KERJA SETARA BAGI KAUM MUDA 

Masa pandemi COVID-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Yayasan Plan International 
Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan 
mengusung tema: "  Finding Career in Digital Era!".Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal 
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), acara ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan 
bagi sekitar 10.000 peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemik COVID-19. Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang 
didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan 
keterampilan kerja kaum muda di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan 
online, YES!DIGITAL. 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital 
Career Expo. Menurut Menaker Ida, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir 
Hub, platform dari Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, ini merupakan 
upaya yang dapat mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link & match di pasar kerja, dengan 
mempertemukan antara pekerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini 
juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang 
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terdampak adanya pandemik COVID-19,” kata Menaker Ida dalam pembukaan Digital Career 
Expo 2021 di Jakarta pada Jumat (18/6/2021). 

Dini Widiastuti selaku Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia menjelaskan, 
Digital Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, namun 
juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. 

Menurutnya, kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, 
komunitas, juga kaum muda berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat 
ini maupun di masa depan. "Kerjasama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum 
muda, khususnya perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus 
menyediakan akses bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara,” ujar Dini ketika 
ditemui setelah acara pembukaan Digital Career Expo, 18 Juni 2021. 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK OCE Indonesia, Agro Boga 
Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. Di antaranya: Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri 
Triwahyuni (Head of Corporate Sustainability HSBC), Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & 
Pelayanan Angkasapura 1 (Persero)) dan Arief Wardono (Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas), 
Daisy Suhari (Co-Founder & Managing Partner PT. Dharma Bidara Adimulya), Diah Kurniawati 
(Direktur Keuangan Pertamina I seperti nternational Shipping), Dr. Livia Iskandar (Wakil Ketua 
LPSK RI), dan masih banyak lagi. 

Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan. 
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positive - Christilia Widjaja (CEO dan founder Yourpay) Melalui kerja sama dengan Chandra 
Remittance ini, pekerja migran Indonesia di Hong Kong bisa mengisi saldo Yourpay secara tunai 
dan real time melalui semua cabang Chandra Remittance yang tersebar di seluruh Hong Kong. 
Nantinya dana tersebut bisa diambil dengan mudah oleh keluarga di Indonesia melalui layanan 
kami 

positive - Christilia Widjaja (CEO dan founder Yourpay) Fokus Yourpay adalah menciptakan 
layanan terpercaya agar pekerja migran asal Indonesia bisa melakukan transaksi langsung dan 
real time tanpa adanya perantara pihak ketiga, dengan biaya yang rendah hinga 10,5x lebih 
murah dari pilihan layanan serupa 

positive - Chandra Wahyudi (Chandra Remittance) Saya percaya hanya layanan finansial dari 
Indonesia yang bisa melayani pekerja migran Indonesia dengan optimal. Karena itu kerja sama 
dengan Yourpay ini bisa membantu kami juga dalam berempati memperjuangkan dan memberi 
yang nilai lebih kepada sesama warga Indonesia khususnya komunitas migran 

 

Ringkasan 

Startup  fintech  Yourpay  menggandeng Chandra Remittance untuk mempermudah 
penggunanya yang berada di Hong Kong untuk mengirim uang. Christilia Widjaja, CEO dan 
founder Yourpay, perusahaan rintisan teknologi finansial nasional menuturkan kerja sama 
tersebut akan semakin memantapkan misi perusahaannya menyediakan layanan terbaik bagi 
pekerja migran Indonesia di luar negeri yang didominasi oleh domestic worker dan low skilled 
labor. 
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YOURPAY GANDENG CHANDRA REMITTANCE, KIRIM UANG JADI LEBIH MUDAH 

Startup  fintech  Yourpay  menggandeng Chandra Remittance untuk mempermudah 
penggunanya yang berada di Hong Kong untuk mengirim uang. 

Christilia Widjaja, CEO dan founder Yourpay, perusahaan rintisan teknologi finansial nasional 
menuturkan kerja sama tersebut akan semakin memantapkan misi perusahaannya menyediakan 
layanan terbaik bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri yang didominasi oleh domestic 
worker dan low skilled labor. 

"Melalui kerja sama dengan Chandra Remittance ini, pekerja migran Indonesia di Hong Kong 
bisa mengisi saldo Yourpay secara tunai dan real time melalui semua cabang Chandra Remittance 
yang tersebar di seluruh Hong Kong. Nantinya dana tersebut bisa diambil dengan mudah oleh 
keluarga di Indonesia melalui layanan kami," jelas Christilia, dalam keterangan yang diterima 
detikINET. 

Ia menambahkan, keputusan untuk menggandeng Chandra Remittance dibuat karena kedua 
perusahaan sama-sama menaruh perhatian yang besar atas kesulitan para pekerja Indonesia di 
luar negeri dalam mengirimkan uang ke keluarganya. Christilia menilai Chandra Remittance 
merupakan salah satu penggerak dan pemerhati komunitas pekerja migran Indonesia yang 
terbesar di koridor migran Hong Kong. 

"Fokus Yourpay adalah menciptakan layanan terpercaya agar pekerja migran asal Indonesia bisa 
melakukan transaksi langsung dan real time tanpa adanya perantara pihak ketiga, dengan biaya 
yang rendah hinga 10,5x lebih murah dari pilihan layanan serupa," katanya. 

Christilia memastikan semua fitur di Yourpay telah dibangun sebaik mungkin untuk 
mempermudah pekerja migran. Sehingga Yourpay bisa menjadi katalisator bagi pekerja migran 
dan seluruh keluarganya agar melek literasi finansial. 

Chandra Remittance sendiri didirikan oleh mantan pekerja migran asal Lombok, Chandra 
Wahyudi sejak 1996 dan kini melayani hampir  99% Pekerja Migran asal Indonesia untuk 
mengirim penghasilannya ke tanah air. 

Menurut Chandra, selama ini perusahaannya terus mencari mitra perusahaan finansial dari 
Indonesia untuk melayani para pekerja tersebut. 

"Saya percaya hanya layanan finansial dari Indonesia yang bisa melayani pekerja migran 
Indonesia dengan optimal. Karena itu kerja sama dengan Yourpay ini bisa membantu kami juga 
dalam berempati memperjuangkan dan memberi yang nilai lebih kepada sesama warga 
Indonesia khususnya komunitas migran," tutur Chandra. 

(asj/asj). 
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi kemauan belajar 
dan adaptasi para alumni Kartu Prakerja. Menurutnya, keberhasilan Kartu Prakerja sangat 
bergantung kepada bagaimana penerimanya memanfaatkan pelatihan yang ada. 

 

AIRLANGGA MINTA PENERIMA KARTU PRAKERJA MANFAATKAN PELATIHAN 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi kemauan belajar 
dan adaptasi para alumni Kartu Prakerja. Menurutnya, keberhasilan Kartu Prakerja sangat 
bergantung kepada bagaimana penerimanya memanfaatkan pelatihan yang ada. 

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh penerima Kartu Prakerja agar menggunakan 
kesempatan ini untuk skilling, upskilling, dan reskilling," kata Airlangga, diktip Antara, Minggu 
(20/6). 

Dia menyampaikan apresiasinya kepada salah satu alumni Kartu Prakerja Gelombang 6 bernama 
Abdul Jalal yang melihat program Kartu Prakerja tersebut sebagai peluang untuk 
mengembangkan kemampuannya dalam mengolah dan memasarkan produk usahanya. 

"Situasi pandemi ini membuat aktivitas kita beralih ke digital. Mas Jalal memanfaatkan situasi ini 
untuk mulai memasarkan produknya secara digital. Semangat pantang menyerah ini tentu 
sangat menginspirasi kita semua," ujarnya. 

Sebelum mengikuti program Kartu Prakerja, Jalal memang sudah menjalankan usaha kuliner, 
namun usaha tersebut belum terlalu berhasil. Merasa membutuhkan tambahan pengetahuan 
dalam berjualan dan mengolah makanan, Jalal memutuskan untuk mengikuti program Kartu 
Prakerja dengan mengambil pelatihan Membuat Banana Coco Roll dan Sukses Jual Beli Marketing 
di Media Sosial. 

Setelah mendapat pelatihan, Jalal membangun usaha kuliner bernama "Martabak Move On". 
Bagi Jalal, pengalaman patah hati yang bagi kebanyakan orang mungkin hanya membawa 
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kesedihan, tapi bagi Jalal pengalaman justru menginspirasi dirinya dalam membangun usaha 
kuliner dengan nama tersebut. 

"Sebenarnya yang paling penting dari program Kartu Prakerja bukan insentifnya, tapi ilmunya. 
Hanya karena belajar cara mengocok telur dengan benar, sekarang martabak saya jadi lebih 
enak," kata Jalal. 

Pada kesempatan tersebut, di samping membagikan masker, Menko Airlangga yang didampingi 
Menteri Perindustrian; Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Kemenko Perekonomian; PMO Program Kartu Prakerja; Direktur Hubungan 
Kelembagaan Bank BNI dan Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan bantuan berupa 
kompor dan mixer untuk Jalal. Selain itu, Jalal juga mendapatkan kredit usaha rakyat dari Bank 
BNI. 

Adapun program Kartu Prakerja diinisiasi pemerintah sebagai salah satu upaya memulihkan 
ekonomi nasional melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja 
Indonesia sekaligus untuk mendorong kewirausahaan di masa pandemi. 

[azz]. 
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Tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam setiap pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti 
pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning. Penegasan itu 
disampaikan langsung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

 

MENAKER IDA FAUZIYAH: PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS! 

Tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam setiap pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti 
pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning. Penegasan itu 
disampaikan langsung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

Menurutnya, untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat cukup datang langsung 
ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui situs kemnaker.go.id pada layanan 
karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas 
Kabupaten/Kota terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, 
Sabtu (19/6). 

Lebih lanjut, Menaker Ida mengimbau kepada masyarakat yang sedang mencari kerja untuk 
mendaftarkan diri ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat 
kabupaten/kota. Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan 39/2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari 
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas 
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 
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"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujarnya. 

Menurut Menaker Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi 
praktik pungutan biaya pembuatan kartu kuning. 

"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut 
dilarang dan dapet dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, 
wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida 
Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. 

"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan 
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja,"  katanya. 

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut: 

1. Masukan No. KTP / No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan 
SISNAKER, kemudian klik “Masuk Sekarang”. 

2. Selanjutnya pilih “Daftar Sebagai Pencari Kerja” 

3. Setelah itu pencari kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari 
Kerja dapat melihat berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati. 

Jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota. 
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Dampak  pandemi Covid-19  pun mempengaruhi  jadwal libur nasional  dan cuti bersama 2021. 
Pemerintah sepakat dan menetapkan  libur nasional dan cuti bersama 2021 . 

 

INI DAFTAR LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021 TERBARU, ADA YANG 
DIHAPUS DAN DIGESER 

TRIBUNJABAR.ID  - Dampak  pandemi Covid-19  pun mempengaruhi  jadwal libur nasional  dan 
cuti bersama 2021. 

Pemerintah sepakat dan menetapkan  libur nasional dan cuti bersama 2021 . 

Dilansir dari  Tribunnews.com , kesepakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. 

SKB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 
4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

Berdasarkan keputusan itu,  libur Tahun Baru Islam  1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 10 
Agustus 2021, diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kemudian  libur Maulid Nabi Muhammad SAW  pada 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu, 20 
Oktober 2021. 

Terakhir, libur cuti bersama  Hari Natal 2021  pada 24 Desember 2021 dihapuskan. 

Penghapusan dimaksud untuk menghindarkan dari adanya long weekend. 
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Adapun SKB tiga menteri ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB 
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, Jumat (18/6/2021). 

Rapat juga dihadiri oleh Menteri Agama,  Yaqut Cholil Qoumas  ; Menteri Tenaga Kerja, Ida 
Fauziyah; dan Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka 
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran  pandemi Covid-
19 ," tegas Menko PMK, Jumat (18/6/2021), yang Tribunnews.com kutip dari kemenkopmk.go.id. 

Muhadjir mengatakan, pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
menghapus satu hari libur cuti bersama. 

"Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend," ujar Menko PMK. 

Menko PMK menambahkan, keputusan pemerintah mengubah hari libur nasional dan menghapus 
Cuti Bersama  Hari Natal 2021  didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan 
kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," imbuh Menko PMK. 

Lebih lanjut, Menko PMK mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan 5M protokol 
kesehatan dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. 

"Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta meningkatnya 
penyebaran Varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia," ujar Menko PMK. 

"Oleh karena itu pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama  
Hari Natal 2021  untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan 
masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19," kata dia. 

Berikut daftar hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 terbaru:  20 Juli 2021: Libur Hari 
Raya Idul Adha 1442 Hijriah  11 Agustus 2021: Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah  17 Agustus 
2021: Libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia  20 Oktober 2021: Libur Maulid Nabi 
Muhammad SAW  25 Desember 2021: Libur Hari Raya Natal. 
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Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama anggota DPR RI Komisi IX dan 
Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan 
pelindungan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai VVIP untuk para 
pemuda pencari kerja di Kota Padang Panjang. Sosialisi yang dibuka langsung Wali Kota Padang 
Panjang Fadly Amran itu, di gelar di Aula Hotel Hasiba, Sabtu (19/6/2021). 

 

BP2MI SOSIALISASIKAN PELUANG KERJA KE LUAR NEGERI 

Padang Panjang: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama anggota DPR 
RI Komisi IX dan Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar sosialisasi peluang kerja ke luar 
negeri dan pelindungan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai VVIP untuk 
para pemuda pencari kerja di Kota Padang Panjang. Sosialisi yang dibuka langsung Wali Kota 
Padang Panjang Fadly Amran itu, di gelar di Aula Hotel Hasiba, Sabtu (19/6/2021). 

Anggota DPR RI Komisi IX, yang juga mantan wali kota Padang Panjang dua periode Suir Syam 
mengatakan, kedatangannya ke Sumatera Barat untuk melakukan sosialisasi UU PMI yang 
sebelumnya disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 

"PMI merupakan orang kita yang memenuhi syarat, punya kompetensi yang memenuhi 
persyaratan seluruhnya untuk bekerja di luar negeri," ujar Suir Syam. 

Suir Syam menyatakan, sebelumnya banyak berita negatif tentang TKI yang bekerja di luar 
negeri seperti yang ada di Malaysia dan Arab Saudi. Selain proses administrasi yang rumit dan 
berbelit-belit, hingga berita tentang penganiayaan dan keterlambatan upah yang diterima para 
pekerja migran. 

"Hal tersebut dikarenakan UU yang lama tidak melibatkan tugas dan fungsi peranan pemerintah, 
baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintah desa dalam melakukan 
perlindungan TKI. Hal tersebut menjadikan peranan swasta yang lebih dominan dalam mengelola 
tenaga kerja ke luar negeri," tutur Suir Syam. 
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Dengan adanya UU No 18 Tahun 2017 ini, lanjut Suir Syam, para pemuda calon PMI tak perlu 
takut lagi akan mendapatkan perlakuan buruk di luar negeri. Pasalnya dengan UU tersebut, 
pemerintah akan langsung hadir melindungi para pekerja migran yang berada di luar negeri. 

"Untuk penempatan kerja di luar negeri saat ini, juga telah mengacu kepada keahlian dan latar 
belakang calon pekerja migran. Jadi tidak ada lagi CPMI yang bekerja seadanya tanpa bekal 
yang cukup dari pemerintah. Sebelum diberangkatkan keluar negeri, para CPMI pun akan 
dibekali berbagai pelatihan dan ilmu yang akan bermanfaat untuk diterapkan di luar negeri," 
sebut Suir Syam. 

Senada dengan itu, Wako Fadly sangat bersyukur dengan diadakannya sosialisasi peluang kerja 
ke luar negeri itu di Kota Padang Panjang. Hal tersebut menjadi bukti sinergitas dan kolaborasi 
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 

"Saat Padang Panjang dapat sedikit preferensi untuk program magang kerja di Jepang, sekarang 
kesempatan sudah terbuka lebar. Mari gunakan kesempatan ini selagi masih muda. Pemerintah 
akan hadir untuk melindungi dan men-support para CPMI yang akan bekerja ke luar negeri," 
ujar Fadly di hadapan para peserta yang didominasi para pemuda itu. 

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), 
Ewasoska menuturkan, salah satu program unggulan dari DPM-PTSP terfokus kepada para 
pencari kerja dan lapangan kerja. 

"Lapangan kerja dan pencari kerja merupakan salah satu program unggulan DPM-PTSP yang 
didorong wali kota. Realisasinya, hingga saat ini, kami telah banyak melakukan pelatihan kerja 
baik untuk pencari kerja lokal, maupun pencari kerja migran. DPM-PTSP juga sedang melakukan 
berbagai kolaborasi dengan berbagai perusahaan yang nantinya akan berujung pada lowongan 
kerja yang dapat dimanfaatkan masyarakat di Kota Padang Panjang," kata Ewa. (AD/YPA, FOTO 
: Dinas Kominfo). 
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Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan pengiriman 11 calon pekerja migran Indonesia 
(CPMI) non-prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai 
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

 

KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL 

Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan pengiriman 11 calon pekerja migran Indonesia 
(CPMI) non-prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai 
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan. 
Kemnaker melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma. 
Makassar. Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker. Suhartono dalam keterangan tertulis yang diterima di 
Jakarta, Sabtu (19/6) menjelaskan 11 CPMI yang akan dikirimkan ke Timur Tengah itu dijanjikan 
pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam mengurusi prosesnya. 

Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika ada pihak-pihak yang merayu 
untuk bekerja keluar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja keluar negeri sebagai PLRT 
di negara Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTS A) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karirhub melalui 
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan", kata Suhartono. 
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Sementara itu. Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran 
Indonesia. Ridho Am-rullah mengemukakan sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat 
informasi dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," katanya. 

Ia menambahkan 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan sehingga membuat perlindungan terhadap mereka menjadi rentan. 

Sebanyak 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu. Bangka Beli-tung. Madiun. 
Pandeglang. Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, 
Purbalingga, dan Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI keluar negeri ini melanggar Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur 
Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga." katanya. 

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. 

Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam 
kasus ini. 

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut." kata Yuli. (Ant) 
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Berikut ini penjelasan mengenai pengubahan libur nasional dan cuti bersama 2021, lengkap 
beserta daftar hari libur 2021 terbaru. Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan 
pengubahan libur nasional dan cuti bersama 2021. 

 

CUTI BERSAMA NATAL DIHAPUS DAN 2 LIBUR NASIONAL DIGESER, INI DAFTAR 
LIBUR NASIONAL 2021 TERBARU 

Berikut ini penjelasan mengenai pengubahan libur nasional dan cuti bersama 2021, lengkap 
beserta daftar hari libur 2021 terbaru. 

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan pengubahan libur nasional dan cuti bersama 
2021. 

Kesepakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

SKB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 
4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

2 Libur Nasional 2021 Diubah dan 1 Cuti Bersama Dihapus, Ini Daftar Libur Terbaru  Libur Maulid 
dan Tahun Baru Islam Digeser, MUI: Demi Hindari Pergerakan Masyarakat  Berdasarkan 
keputusan tersebut, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 10 Agustus 
2021, diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 
2021. 
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Kemudian, libur  Cuti Bersama Hari Natal  2021 pada 24 Desember 2021 dihapuskan. 

Penghapusan dimaksud untuk menghindarkan dari adanya  long weekend. 

Sebagai informasi, SKB ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB 
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, pada Jumat 
(18/6/2021). 

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Tenaga Kerja, 
Ida Fauziyah; dan Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka 
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-
19," ujar Menko PMK, Jumat (18/6/2021), dikutip dari  Kemenkopmk.go.id . 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari 
libur cuti bersama. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada 
ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend," lanjutnya. 

Pemerintah Revisi SKB Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021, Ini Perubahannya  Kasus Covid-
19 di Jakarta Tembus 4.000, Legislator PKS Ajak Masyarakat Perketat Protokol Kesehatan  Menko 
PMK menambahkan, keputusan pemerintah mengubah hari libur nasional dan menghapus  Cuti 
Bersama Hari Natal  2021 didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan kemungkinan 
berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," imbuh Menko PMK. 

Lebih lanjut, Menko PMK mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan 5M protokol 
kesehatan dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. 

"Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta meningkatnya 
penyebaran Varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia," ujar Menko PMK. 

"Oleh karena itu pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus  Cuti Bersama 
Hari Natal  2021 untuk menghindari  long weekend  yang berpotensi mendorong penumpukan 
masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19," tegasnya. 

Berikut ini Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 Terbaru:  Selasa, 20 Juli 2021: Libur 
Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah  Rabu, 11 Agustus 2021: Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah  
Selasa, 17 Agustus 2021: Libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia  Rabu, 20 Oktober 2021: 
Libur Maulid Nabi Muhammad SAW  Sabtu, 25 Desember 2021: Libur Hari Raya Natal. 
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Resti Mahesati (23) seorang  Pekerja Migran Indonesia (PMI)  asal Kampung Karang Anyar, Desa 
Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu,  Kabupaten Cianjur ,  meninggal dunia  di Serdang  Malaysia. 
Jenazah akhirnya tiba di rumah duka, Jumat (18/6/2021) malam sekitar pukul 23:30 WIB. 

 

MIMPI TKW ASAL CIANJUR MEMBANGUN RUMAH UNTUK ORANGTUA KANDAS, 
PULANG DARI MALAYSIA DALAM PETI MATI 

Laporan Wartawan  TribunJabar.id , Ferri Amiril Mukminin  TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR  - Resti 
Mahesati (23) seorang  Pekerja Migran Indonesia (PMI)  asal Kampung Karang Anyar, Desa 
Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu,  Kabupaten Cianjur ,  meninggal dunia  di Serdang  Malaysia  

Jenazah akhirnya tiba di rumah duka, Jumat (18/6/2021) malam sekitar pukul 23:30 WIB. 

Resti sudah bekerja di  Malaysia  selama hampir tiga tahun dan hasil diagnosa rumah sakit 
Serdang  Malaysia , Resti meninggal karena mengalami  sakit lambung . 

Solihin (50), ayah Resti mengatakan, anaknya pada bulan Ramadan sempat ingin pulang karena 
mengalami  sakit lambung , tapi tidak bisa karena terkendala Covid-19. 

"Iya sempat ingin pulang dulu, tapi tidak bisa. Sakitnya masih baru dan sempat dirawat selama 
14 hari di rumah sakit sebelum  meninggal dunia ," katanya. 

Solihin mengatakan, anaknya bekerja di  Malaysia  dengan tujuan ingin membantu keluarganya 
dan memperbaiki rumah. Namun, rumah belum selesai Resti sudah  meninggal dunia . 

"Bekerja untuk membantu orang tua. Sebelumnya sih dia tidak punya riwayat  sakit lambung , 
pas bulan puasa ngeluh sakitnya," kata Solihin. 
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Untuk haknya, lanjut Solihin, baru diberikan sisa gaji yang belum dibayar untuk hak lainnya 
belum ada. 

"Memang kepulangan dibantu oleh pihak sponsor dan PT nya, tapi belum ada kepastian hak-
haknya dipenuhi. Sehingga kami berharap hak anak kami terpenuhi," ujarnya. 

Kepala Desa Tanjungsari, Waldi Akbar Yacob membenarkan, adanya warga Desa Tanjungsari 
yang meninggal di  Malaysia  saat bekerja sebagai  PMI . 

"Iya benar, bahkan penjemputan ke Bandara juga menggunakan ambulans desa didampingi 
perangkat," kata dia. 

Menurutnya, jenazah sampai di rumah duka sekitar pukul 23:30 WIB dimakamkan paginya di 
pemakaman umum tidak jauh dari kediamannya. 

"Saya terus mengawal dari mulai pemakaman hingga proses haknya terpenuhi," katanya. 

Waldi berharap, peran Pemerintah Daerah dan pusat sangat dibutuhkan serta penting agar para  
PMI  terjamin. 

"Ini yang kedua kalinya di Desa Tanjungsari ada PMI yang meninggal, sebelumnya meninggal di 
Arab Saudi sekarang di Malaysia. Jadi perhatian pemerintah sangat dibutuhkan agar terjamin 
saat bekerja diluar negeri," katanya. 
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Salah satu alumni Program Kartu Prakerja gelombang 6, Abdul Jalal merasakan manfaat dan 
modal yang didapatkan selama mengikuti Program Kartu Prakerja. Manfaat dan modal yang 
didapat tersebut digunakan Jalal untuk membangun sebuah usaha kuliner bernama 'Martabak 
Move On'. 

 

ALUMNI KARTU PRAKERJA: YANG PALING PENTING BUKAN INSENTIF, TAPI ILMU 

Salah satu alumni Program Kartu Prakerja gelombang 6, Abdul Jalal merasakan manfaat dan 
modal yang didapatkan selama mengikuti Program Kartu Prakerja. Manfaat dan modal yang 
didapat tersebut digunakan Jalal untuk membangun sebuah usaha kuliner bernama 'Martabak 
Move On'. 

Pengalaman patah hati bagi kebanyakan orang mungkin hanya membawa kesedihan, tapi bagi 
Jalal justru pengalaman itu menginspirasi dirinya dalam membangun usaha kuliner dengan nama 
tersebut. 

"Sebenarnya yang paling penting dari Program Kartu Prakerja bukan insentifnya, tapi ilmunya. 
Hanya karena belajar cara mengocok telur dengan benar, sekarang martabak saya jadi lebih 
enak," kata Jalal dalam keterangan tertulis, Minggu (20/6/2021). 

Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, Jalal memang sudah menjalankan usaha kuliner. 
Namun, usaha tersebut belum terlalu berhasil. 

Merasa membutuhkan tambahan pengetahuan dalam berjualan dan mengolah makanan, Jalal 
memutuskan untuk mengikuti Program Kartu Prakerja. Adapun pelatihan yang diambil Jalan 
antara lain 'Membuat Banana Coco Roll' dan 'Sukses Jual Beli Marketing di Media Sosial'. 

Apa yang dilakukan oleh Jalal mendapatkan apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan 
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Pemulihan Ekonomi Nasional ini mengatakan Jalal melihat Program Kartu Prakerja sebagai 
sebuah peluang untuk memasarkan produknya. 

"Saya sangat mengapresiasi Mas Jalal yang melihat Program Kartu Prakerja ini sebagai sebuah 
peluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengolah dan memasarkan produk 
usahanya. Situasi pandemi ini membuat aktivitas kita beralih ke digital. Mas Jalal memanfaatkan 
situasi ini untuk mulai memasarkan produknya secara digital. Semangat pantang menyerah ini 
tentu sangat menginspirasi kita semua," ujar Airlangga. 

Hal tersebut disampaikan Airlangga Dalam rangkaian kegiatan temu alumni Kartu Prakerja yang 
dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jawa Tengah. 

Pada kesempatan tersebut, di samping membagikan masker, Airlangga didampingi oleh Menteri 
Perindustrian, Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
Kemenko Perekonomian, PMO Program Kartu Prakerja, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank 
BNI dan Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan bantuan berupa kompor dan mixer untuk 
Jalal. 

Selain itu, Jalal juga mendapatkan Kredit Usaha Rakyat dari Bank BNI. 

"Keberhasilan Kartu Prakerja sangat bergantung kepada bagaimana penerimanya memanfaatkan 
pelatihan yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh penerima Kartu Prakerja agar 
menggunakan kesempatan ini untuk skilling, upskilling, dan reskilling," kata Airlangga. 

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga secara spontan bernostalgia mengunjungi tempat 
tinggalnya semasa menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dengan sangat antusias IA 
menceritakan cerita hidupnya ketika menjadi mahasiswa. Baginya, tempat tersebut memiliki 
banyak kenangan yang tak terlupakan hingga saat ini. 

Sebagai informasi, Airlangga pada Sabtu (19/6) kemarin, mengunjungi alumni Program Kartu 
Prakerja sekaligus membagikan masker sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah menangani 
COVID-19 sekaligus memulihkan ekonomi nasional. 

Selain menerapkan beberapa kebijakan, Program Kartu Prakerja diinisiasi Pemerintah sebagai 
salah satu upaya memulihkan ekonomi nasional melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, 
dan daya saing angkatan kerja Indonesia sekaligus untuk mendorong kewirausahaan di masa 
pandemi. 
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Narasumber 

positive - Joko Nugroho (Motivator) Seseorang akan lebih mudah menerima pesan apabila 
mendengar musik yang membuatnya nyaman di sela waktu belajar, misalnya 

positive - Joko Nugroho (Motivator) Kesan ini tidak mengurangi bobot pelatihan, tetapi nilai lebih 
karena peserta nyaman sementara pesan-pesan dan muatan materi tetap tersampaikan dengan 
efektif 

neutral - Joko Nugroho (Motivator) Yang tak kalah penting, pemimpin perubahan harus tahu 
untuk mengarahkan semua orang agar harmoni tersebut bisa tercipta 

 

Ringkasan 

Musik kreatif angklung dinilai mampu memovitasi seseorang untuk berkarya. Angklung motivasi 
juga bisa menciptakan harmoni kerja seseorang yang tahu menempatkan diri. Motivator  
angklung  Joko Nugroho mengatakan bahwa alat musik tradisional asal Jawa Barat itu bisa 
menjadi hiburan dan pertunjukan. 

 

MUSIK ANGKLUNG DISEBUT MAMPU MEMOTIVASI SESEORANG BERKARYA 

Musik kreatif angklung dinilai mampu memovitasi seseorang untuk berkarya. Angklung motivasi 
juga bisa menciptakan harmoni kerja seseorang yang tahu menempatkan diri. 

Motivator  angklung  Joko Nugroho mengatakan bahwa alat musik tradisional asal Jawa Barat 
itu bisa menjadi hiburan dan pertunjukan. 

"Seseorang akan lebih mudah menerima pesan apabila mendengar musik yang membuatnya 
nyaman di sela waktu belajar, misalnya," kata Joko dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/6). 
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Dia mencontohkan musik kreatif angklung sangat efektif diberikan saat jeda atau menjadi salah 
satu isi acara dalam pembekalan untuk para staff Kementerian Tenaga Kerja di hotel Novotel 
Bogor, baru-baru ini. 

Dalam kegiatan bertajuk Sinegritas Pengantar Kerja Pusat Dalam Era Digitalisasi itu tidak sekadar 
pembekalan satu arah antara narasumber dan peserta yang terkesan kaku serta membosankan. 

Joko menyatakan bahwa musik kreatif angklung membuat kegiatan tersebut menjadi terasa 
sebuah hiburan atau malah dianggap pertunjukan. 

"Kesan ini tidak mengurangi bobot pelatihan, tetapi nilai lebih karena peserta nyaman sementara 
pesan-pesan dan muatan materi tetap tersampaikan dengan efektif," ujarnya. 

Joko mengungkapkan bahwa dengan media angklung ini diharapkan bisa memotivasi semua 
peserta mengetahui apa peranannya di setiap unit kerja. 

"Yang tak kalah penting, pemimpin perubahan harus tahu untuk mengarahkan semua orang 
agar harmoni tersebut bisa tercipta," kata Joko dalam motivasinya. 

(antara/jpnn). 
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Kondisi ketenagakerjaan Indonesia sebelum masa pandemi Covid-19 masih ditandai dengan tiga 
permasalahan mendasar. Di antaranya adalah rendahnya produktivitas kerja, minimnya daya 
saing tenaga kerja, serta tingginya skill gap atau mismatch antara supply dan demand tenaga 
kerja. Kondisi ini semakin diperparah dengan dampak pandemi Covid-19 pada dunia usaha, yang 
mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat. 

 

PROGRAM KARTU PRAKERJA TERBUKTI ATASI 3 MASALAH UTAMA 
KETENAGAKERJAAN RI 

-  Kondisi ketenagakerjaan Indonesia sebelum masa pandemi Covid-19 masih ditandai dengan 
tiga permasalahan mendasar. Di antaranya adalah rendahnya produktivitas kerja, minimnya daya 
saing tenaga kerja, serta tingginya skill gap atau mismatch antara supply dan demand tenaga 
kerja. 

Kondisi ini semakin diperparah dengan dampak pandemi Covid-19 pada dunia usaha, yang 
mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat. 

Vice President Director PT Qerja Manfaat Bangsa Reynata, Sumarna mengatakan, bahwa 
kehadiran Program Kartu Prakerja bukan sebuah hal yang mendadak, namun merupakan desain 
besar pemerintah untuk merespon masalah mismatch di dunia ketenagakerjaan sejak era 1990-
an. 

Persoalan mismatch di dunia kerja tak hanya mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran 
karena minimnya kualifikasi pencari kerja, tapi juga berdampak negatif pada industri. 

"Di era kompetisi global seperti ini, mereka sangat dirugikan karena gagal memperoleh tenaga 
kerja yang berkompeten. Akibatnya, produktivitas dan daya saing industri kita pun jadi sangat 
rendah," ungkapnya di  Jakarta , Minggu (19/6). 
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Dalam konteks inilah, Sesuai Perpres No. 36 Tahun 2020, Program Kartu Prakerja hadir melalui 
lebih dari 1.500 pelatihan yang diselenggarakan 179 lembaga pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi, daya saing dan produktivitas angkatan kerja, serta memenuhi kebutuhan pasar 
kerja. 

Terkait 51 jenis pekerjaan kritis yang dibutuhkan pasar kerja, Sumarna mengkategorikannya 
dalam tiga sektor industri utama yang sangat membutuhkan pasokan sumber daya manusia 
berkualitas namun kesulitan mendapatkannya. 

Pertama, Sektor Perdagangan. Dari level manajerial, seperti Manajer Penjualan dan Pemasaran, 
Manajer Pengadaan, Distribusi, Profesional Periklanan dan Pemasaran, hingga level operator 
seperti Agen Kliring dan Pengiriman, semua masih membutuhkan tenaga kerja kompeten di 
posisi itu. 

Kedua, Sektor Manufaktur yang terus memerlukan pekerjaan Buruh Industri Pengolahan, 
Operator Mesin Pengolahan Bahan Kimia, Perakit Mesin Mekanik, hingga Pembuat Kerajinan dari 
Tekstil, Kulit, dan Bahan. Ketiga, Sektor Konstruksi yang membutuhkan Ahli Teknik Sipil, 
Mekanika, Arsitek Bangunan, Teknisi Teknik Mekanis, serta posisi-posisi lain di saat Indonesia 
tengah bergiat melakukan pembangunan infrastruktur. 

"Dalam konteks inilah, pengalaman Program Kartu Prakerja sejak 2020 lalu mampu merespon 
apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha, khususnya sektor perdagangan, terutama melalui 
pelatihan-pelatihan bidang pemasaran dan penjualan, serta teknologi informasi komunikasi," urai 
Sumarna. 

[azz]. 
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Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College merupakan sebuah 
peluang untuk bisa mendorong iklim ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus 
demografis. Begitu kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menanggapi hasil pemilihan 
yang digelar dalam rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan 
secara daring, di Jenewa, Swiss, Senin (14/6). 

 

JADI ANGGOTA RB ILO, MENAKER: BENTUK PENGAKUAN ATAS KOMITMEN 
INDONESIA PROMOSIKAN KERJA LAYAK 

Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College merupakan sebuah 
peluang untuk bisa mendorong iklim ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus 
demografis. 

Begitu kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menanggapi hasil pemilihan yang digelar 
dalam rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di 
Jenewa, Swiss, Senin (14/6). 

Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 total suara, dan akan 
mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

“Secara regional terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu memecahkan 
persoalan-persoalan ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global," kata Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah kepada wartawan, Minggu (20/6). 

Menaker Ida Fauziyah menyatakan, Indonesia senantiasa mendukung pemajuan kerja layak 
yang tercermin dari kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, yang 
tergabung dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. 
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Selain sebagai anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi koordinator negara-
negara ASEAN di ILO. Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong 
program-program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-
negara di kawasan. 

"Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini," kata 
Menaker Ida Fauziyah. 

Indonesia sempat menduduki posisi sebagai anggota Deputi GB-ILO untuk periode 2014 hingga 
2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. 

Menurut Menaker, hal ini mencerminkan kepercayaan negara-negara anggota ILO kepada 
Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Menaker Ida Fauziyah menegaskan, sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki 
hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. 

"Keberhasilan ini juga merupakan modalitas bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister 
Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun depan, kita menjadi tuan rumah," ujarnya. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta pungutan, 
laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi 
tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga 
biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan  (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis 
dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut dengan  kartu kuning. Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat 
datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada 
layanan karirhub. 
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SIMAK SYARAT DAN CARA DAFTAR PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS DI 
KEMNAKER, DIPASTIKAN GRATIS 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami , JAKARTA  -  Kementerian Ketenagakerjaan  
(Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam pengurusan dan 
pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan  kartu 
kuning . 

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas 
Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. 

Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota 
terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, 
Sabtu (19/6/2021). 

Permintaan pembuatan  kartu kuning  belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 

Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran  CPNS , adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri 
ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. 

Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat 
mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat 
nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujar  Menaker Ida Fauziyah . 

Menurut  Menaker Ida Fauziyah , di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi 
praktik pungutan biaya pembuatan  kartu kuning . 

"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut 
dilarang dan dapet dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, 
wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan  kartu kuning  itu lanjut,  Menaker Ida 
Fauziyah , dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. 

"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan 
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. 
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Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. 

Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. 

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
Disnaker Kabupaten/Kota. 

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut:  1. Masukan No. KTP / 
No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian 
klik "Masuk Sekarang  2. Selanjutnya pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja"  3. Setelah itu pencari 
kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari Kerja dapat melihat 
berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati. 

"Jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota," ujar 
Menaker. 
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Judul Cuti Bersama dan Libur Nasional Diubah, Cuti Bersama Natal Dihapus 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/20/cuti-bersama-dan-libur-
nasional-diubah-cuti-bersama-natal-dihapus 

Jurnalis Ravianto 

Tanggal 2021-06-20 08:49:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, 
maka perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi 
Covid-19 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada 
ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang 
diubah adalah yang tidak ada ritual ibadahnya 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta 
meningkatnya penyebaran Varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Oleh karena itu pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan 
menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi 
mendorong penumpukan masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran 
Covid-19 

 

Ringkasan 

Pemerintah mengubah hari  libur nasional  serta  cuti bersama  2021. Penghapusan  cuti bersama  
serta pengubahan hari  libur nasional  dimaksudkan untuk menghindari adanya libur panjang 
atau long weekend. 
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Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari  libur nasional  dan menghapus satu hari 
libur  cuti bersama. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi. 

 

CUTI BERSAMA DAN LIBUR NASIONAL DIUBAH, CUTI BERSAMA NATAL DIHAPUS 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA  - Pemerintah mengubah hari  libur nasional  serta  cuti bersama  
2021. 

Penghapusan  cuti bersama  serta pengubahan hari  libur nasional  dimaksudkan untuk 
menghindari adanya libur panjang atau long weekend. 

Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari  libur nasional  dan menghapus satu hari 
libur  cuti bersama . 

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

SKB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 
4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

Berdasarkan keputusan itu, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 10 
Agustus 2021, diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kemudian libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu, 20 
Oktober 2021. 

Terakhir, libur  cuti bersama  Hari  Natal  2021 pada 24 Desember 2021 dihapuskan. 

Penghapusan dimaksud untuk menghindarkan dari adanya  long weekend . 

Adapun SKB tiga menteri ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB 
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, Jumat (18/6/2021). 

Rapat juga dihadiri oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Tenaga Kerja, Ida 
Fauziyah; dan Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka 
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-
19," tegas Menko PMK, Jumat (18/6/2021), yang  Tribunnews.com  kutip dari  
kemenkopmk.go.id . 

Muhadjir mengatakan, pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari  libur nasional  dan 
menghapus satu hari libur  cuti bersama . 

"Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya  long weekend ," ujar Menko PMK. 
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Menko PMK menambahkan, keputusan pemerintah mengubah hari  libur nasional  dan 
menghapus Cuti Bersama Hari  Natal  2021 didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan 
kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," imbuh Menko PMK. 

Lebih lanjut, Menko PMK mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan 5M protokol 
kesehatan dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. 

"Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta meningkatnya 
penyebaran Varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia," ujar Menko PMK. 

"Oleh karena itu pemerintah perlu mengubah hari  libur nasional  dan menghapus Cuti Bersama 
Hari  Natal  2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan 
masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19," kata dia. 

Berikut daftar hari  libur nasional  dan  cuti bersama  tahun 2021 terbaru:  20 Juli 2021: Libur 
Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah  11 Agustus 2021: Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah  17 
Agustus 2021: Libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia  20 Oktober 2021: Libur Maulid Nabi 
Muhammad SAW  25 Desember 2021: Libur Hari Raya  Natal  (Tribunnews.com/Fajar). 
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Judul Daftar Libur Nasional 2021 Terbaru setelah Cuti Bersama Natal Dihapus 
dan 2 Libur Lainnya Digeser 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/20/daftar-libur-
nasional-2021-terbaru-setelah-cuti-bersama-natal-dihapus-dan-2-libur-
lainnya-digeser 

Jurnalis Arif Fajar Nasucha 

Tanggal 2021-06-20 07:32:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, 
maka perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi 
Covid-19 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada 
ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang 
diubah adalah yang tidak ada ritual ibadahnya 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta 
meningkatnya penyebaran Varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Oleh karena itu pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan 
menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi 
mendorong penumpukan masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran 
Covid-19 

 

Ringkasan 

Pemerintah menyepakati dan menetapkan pengubahan libur nasional dan cuti bersama 2021. 
Kesepakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
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SKB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 
4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan  Cuti Bersama  tahun 2021. 

 

DAFTAR LIBUR NASIONAL 2021 TERBARU SETELAH CUTI BERSAMA NATAL 
DIHAPUS DAN 2 LIBUR LAINNYA DIGESER 

Pemerintah menyepakati dan menetapkan pengubahan libur nasional dan cuti bersama 2021. 

Kesepakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

SKB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 
4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan  Cuti Bersama  tahun 2021. 

Berdasarkan keputusan itu, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 10 
Agustus 2021, diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Libur Idul Adha Ditiadakan, Harga Menu Makan Puluhan Juta hingga Aliando Comeback Main 
Sinetron  Pemerintah Revisi SKB Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021, Ini Perubahannya  
Kemudian libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu, 20 
Oktober 2021. 

Terakhir, libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada 24 Desember 2021 dihapuskan. 

Penghapusan dimaksud untuk menghindarkan dari adanya  long weekend . 

Adapun SKB tiga menteri ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB 
Hari Libur Nasional dan  Cuti Bersama  tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),  Muhadjir Effendy , Jumat 
(18/6/2021). 

Rapat juga dihadiri oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Tenaga Kerja, Ida 
Fauziyah; dan Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka 
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-
19," tegas Menko PMK, Jumat (18/6/2021), yang  Tribunnews.com  kutip dari  
kemenkopmk.go.id . 

Muhadjir mengatakan, pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
menghapus satu hari libur cuti bersama. 

"Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya  long weekend ," ujar Menko PMK. 

Menko PMK menambahkan, keputusan pemerintah mengubah hari libur nasional dan menghapus  
Cuti Bersama  Hari Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan 
kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 
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"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," imbuh Menko PMK. 

Libur Maulid dan Tahun Baru Islam Digeser, MUI: Demi Hindari Pergerakan Masyarakat  Libur 
Maulid dan Tahun Baru Islam Digeser, Muhammadiyah: Demi Keamanan Tidak Masalah  Lebih 
lanjut, Menko PMK mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan 5M protokol kesehatan 
dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. 

"Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta meningkatnya 
penyebaran Varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia," ujar Menko PMK. 

"Oleh karena itu pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus  Cuti Bersama  
Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan 
masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19," kata dia. 

Berikut daftar hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 terbaru:  20 Juli 2021: Libur Hari 
Raya Idul Adha 1442 Hijriah  11 Agustus 2021: Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah  17 Agustus 
2021: Libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia  20 Oktober 2021: Libur Maulid Nabi 
Muhammad SAW  25 Desember 2021: Libur Hari Raya Natal  Kasus Covid-19 Melonjak, Anies 
Baswedan Minta Warga DKI Jakarta Liburan di Rumah  Pemerintah Putuskan Geser Libur Hari 
Raya Keagamaan karena Merebaknya Penularan Covid-19. 
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Judul Hasil Cek Spesimen PMI Asal Magetan Belum Keluar 

Nama Media rri.co.id 
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Narasumber 

negative - dr. Rohmat Hidayat (Kabid P2P (pengendalian dan pemberantasan penyakit) Dinas 
Kesehatan Magetan) Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ini varian baru atau bukan. 
Tidak semua PMI menjalani pemeriksaan. Lantaran, ada yang pulang ke Jawa Barat maupun 
Jawa tengah. Sementara, di kedua provinsi tersebut sudah memiliki protap sendiri untuk 
memperlakukan para PMI yang kembali ke tanah air 

 

Ringkasan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan belum bisa memastikan hasil cek spesimen swab satu 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Magetan, yang pulang dari Brunei Darussalam terpapar 
Covid-19. Kabid P2P (pengendalian dan pemberantasan penyakit) Dinas Kesehatan Magetan dr. 
Rohmat Hidayat mengatakan, pihaknya belum tahu kapan hasilnya keluar, karena hanya ada 
satu laboratorium yang digunakan seluruh Jatim untuk melakukan cek spesimen swab para PMI. 

 

HASIL CEK SPESIMEN PMI ASAL MAGETAN BELUM KELUAR 

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan belum bisa memastikan hasil cek spesimen swab satu 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Magetan, yang pulang dari Brunei Darussalam terpapar 
Covid-19. 

Kabid P2P (pengendalian dan pemberantasan penyakit) Dinas Kesehatan Magetan dr. Rohmat 
Hidayat mengatakan, pihaknya belum tahu kapan hasilnya keluar, karena hanya ada satu 
laboratorium yang digunakan seluruh Jatim untuk melakukan cek spesimen swab para PMI. 

"Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ini varian baru atau bukan. Tidak semua PMI 
menjalani pemeriksaan. Lantaran, ada yang pulang ke Jawa Barat maupun Jawa tengah. 
Sementara, di kedua provinsi tersebut sudah memiliki protap sendiri untuk memperlakukan para 
PMI yang kembali ke tanah air," ungkapnya, Sabtu (19/6/2021). 
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Lanjutnya, seperti di Bandara Soekarno-Hatta yang memiliki protap untuk mengisolasi para PMI 
selama lima hari. Dan setelah itu mereka bisa langsung pulang ke kampung halaman jika hasil 
swab PCR negatif. 

Itulah yang membuat mereka tak bisa melakukan pengamatan langsung. Namun, pihaknya 
percaya jika memang tidak ada gejala berarti mereka semua sehat, laporan terkait kepulangan 
mereka tetap dilaporkan ke Satgas Penanganan PMI yang dinahkodai langsung oleh Komandan 
Kodim 0804 Magetan, jelasnya. 

PMI yang diperiksa menjalani isolasi mandiri di wisma karantina dan masih ada tiga orang yang 
bakal menjalani tes swab. 

Total sudah ada 210 pekerja migran asal Magetan yang pulang ke kampung halaman. Sementara 
hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan menunjukkan kalau para PMI tidak terpapar corona virus 
disease atau Covid-19. Kecuali satu yang sempat terpapar beberapa waktu lalu, harapannya 
bukan varian baru, tandasnya. 
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Narasumber 

negative - Munisah (Ibu calon  TKW) Sebelum dia (Fauziah) kabur itu, dia sempat nelpon, 
katanya 'ibu-ibu saya mau lari (kabur), terus saya bilang jangan-jangan' 

negative - Munisah (Ibu calon  TKW) Katanya dia tidak betah, karena makannya hanya sedikit 
dikasih sarapan hanya pakai kolak, terus katanya tidak dikasih ke luar, sangat ketat, dan 
handphone-nya sering disita 

negative - Munisah (Ibu calon  TKW) Saya pingin sekali lihat dia, tapi tidak punya uang, itupun 
kemarin keberangkatan bapaknya dapat ngutang 

negative - I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H (Kepala Disnakertrans NTB) Jumlah gaji sisa jika 
dirupiahkan sekitar Rp 1,2 juta per bulan selama 6 bulan terakhir, seperti itu layak atau tidak 
untuk hidup di Singapura? Mungkin itu juga salah satu alasan mereka lari 

neutral - I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H (Kepala Disnakertrans NTB) Hari pertama saat informasi 
kejadian, kami langsung memanggil dan meminta perusahaan perekrut, perusahaan pengerah 
pekerja migran Indonesia (P3MI) cabang di Mataram yang merekrut memberi penjelasan terkait 
lima CTKW tersebut 

neutral - I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H (Kepala Disnakertrans NTB) Atas peristiwa ini, kami 
akan meningkatkan pemntauan perjalanan pekerja migran di NTB, sejak mereka direkrut hingga 
ditempatkan di negara tujuan, termasuk hak mereka atas perlindungan saat berada di negeri 
orang 

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) 
Kalau yang kita temukan hari ini jelas, misalnya handphone, pengakuan dari perusahaan hanya 
disimpan selama mereka mengikuti proses belajar. Ternyata kita temukan case tidak dalam posisi 
belajar handphone juga ditahan. Ini kan sarana vital komunikasi. Mereka penting berkomunikasi 
setiap waktu dengan keluarganya 
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negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) 
Pemotongan dari gaji, Singapura misalnya, Rp 5.500.000, ternyata dipotong selama 8 bulan. Pe 
rbulan dipotong Rp 4.100.000. Maka tinggal mendapatkan 1.400.000 

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) 
Sudah mendapatkan kerja, sudah menandatangani perjanjian, tidak mendapatkan salinan fisik 
perjanjian kerja. Ini kejahatan menurut saya. Ini tidak boleh dibiarkan 

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Saya 
masih meyakini tidak mungkin jika tidak ada sebab yang mendorong mereka. Tidak ada orang 
yang berani lompat di gedung dengan ketinggian 15 meter dengan resiko mati, resiko cacat fisik 

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) 
Kalau legalitasnya di sini ada dua. Satu legalitas BLK, bimbingan latihan kerja. Yang kedua P3MI 
(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia). Dari dua-duanya sudah legal 

negative - Sutiaji (Wali Kota Malang) Anak yang ada di sini itu tidak tiba-tiba. Basic -nya adalah 
basic kebutuhan. Jadi negara ini butuh ini, jadi rekrut 

neutral - Sutiaji (Wali Kota Malang) Fasilitas saya lihat memang ada pengajaran. Dari segi 
kelayakan, kelayakannya memang di sini (tidurnya) sudah pakai bed, susun gitu 

 

Ringkasan 

Lima calon tenaga kerja wanita kabur dari lantai empat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) 
Central Karya Semesta (CKS) di Kota Malang, Sabtu (12/6/2021). Mereka kabur dengan terjun 
dari ketinggian 15 meter menggunakan tali yang dibuat dari selimut. Dua orang berhasil kabur 
dan tiga orang lainnya mengalami luka. Salah satu calon  TKW  yang kabur adalah Fauziah, 
warga Dusun Enjak, Desa Labulie,  Lombok  Tengah. 

 

CERITA FAUZIAH CALON TKW YANG LONCAT DARI LANTAI EMPAT BLK DENGAN 4 
REKANNYA, SEMPAT TELEPON IBU SEBELUM KABUR 

Lima calon tenaga kerja wanita kabur dari lantai empat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) 
Central Karya Semesta (CKS) di Kota Malang, Sabtu (12/6/2021). 

Mereka kabur dengan terjun dari ketinggian 15 meter menggunakan tali yang dibuat dari selimut. 
Dua orang berhasil kabur dan tiga orang lainnya mengalami luka. 

Salah satu calon  TKW  yang kabur adalah Fauziah, warga Dusun Enjak, Desa Labulie,  Lombok  
Tengah. 

Karena terjatuh, Fauziah mengalami patah tulang dan saat ini masih dirawat intensif di salah 
satu rumah sakit. 

Sementara empat rekannya adalah Baiq Indriani (24) asal Masbagik, Lombok Timur, Aini (34) 
asal Desa Bugis Kabupaten Sumbawa, Kartini (24) asal Sumbawa Besar, dan Minati (33) asal 
Kropok, Kabupaten Sumbawa. 

Sang anak mengaku tak betah menerima perlakuan tak menyenangkan selama di tempat latihan. 
Salah satunya karena jarang dikasih makan. 
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Selain itu mereka juga dibatasi berkomunikasi dan ponselnya disita. Karena itu, Fauziah dan 
rekan-rekannya pun memilih untuk kabur. 

Munisah bercerita, sebelum kabur, anaknya sempat menelepon dan memberitahukan niatnya. 

"Sebelum dia (Fauziah) kabur itu, dia sempat nelpon, katanya 'ibu-ibu saya mau lari (kabur), 
terus saya bilang jangan-jangan'," kata Munisah, saat ditemui di rumahnya yang berada di Desa 
Labulie, Lombok Tengah, Jumat (18/6/2021). 

"Katanya dia tidak betah, karena makannya hanya sedikit dikasih sarapan hanya pakai kolak, 
terus katanya tidak dikasih ke luar, sangat ketat, dan handphone-nya sering disita," kata Munisah 
sambil berlinang air mata. 

Munisah mengaku sangat rindu dengan anaknya. Namun karena keterbatasan biaya, ia tak bisa 
menjenguk anaknya yang dirawat di rumah sakit. Sang anak hanya dijenguk oleh sang ayah 
yang terbang ke Malang. 

"Saya pingin sekali lihat dia, tapi tidak punya uang, itupun kemarin keberangkatan bapaknya 
dapat ngutang," kata Munisah. 

Salah satu kejanggalan adalah gaji yang dijanjikan pada calon TKW akan dipekerjakan di 
Singapura. 

Aryadi mengaku sudah mengecek perjanjian antara perekrut dengan calon TKW. 

Di perjanjian tersebut tertulis, para calon TKW akan menerima gaji sebesar 500 dolar Singapura. 
Selama 4 hingga 6 bulan pertama, gaji mereka akan dipotong 420 dolar untuk mengganti biaya 
pemberangkatan ke Singapura. 

"Jumlah gaji sisa jika dirupiahkan sekitar Rp 1,2 juta per bulan selama 6 bulan terakhir, seperti 
itu layak atau tidak untuk hidup di Singapura? Mungkin itu juga salah satu alasan mereka lari," 
kata Aryadi, Kamis (17/6/2021). 

Aryadi mengaku sudah memanggil perusahaan yang merekrut mereka untuk meminta 
penjelasan terkait kejadian tersebut. 

"Hari pertama saat informasi kejadian, kami langsung memanggil dan meminta perusahaan 
perekrut, perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia (P3MI) cabang di Mataram yang 
merekrut memberi penjelasan terkait lima CTKW tersebut," kata Aryadi. 

Ia menyebut para calon TKW tersebut sudah dua bulan tinggal di BLK Malang. 

Mereka dilatih bahasa Inggris dan akan segera berangkat. Bahkan ada sejumlah CTKW lain yang 
siap berangkat karena telah mendapatkan majikan. 

Padahal seharusnya, Calon TKW asal NTB harus dilatih di BLK yang ada di NTB yaitu di Kabupaten 
Lombok Timur, bukan di BLK daerah lain. 

"Atas peristiwa ini, kami akan meningkatkan pemntauan perjalanan pekerja migran di NTB, sejak 
mereka direkrut hingga ditempatkan di negara tujuan, termasuk hak mereka atas perlindungan 
saat berada di negeri orang," kata Aryadi. 

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 
Benny Rhamdani. 
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Ia mengaku menemukan berbagai pelanggaran di dalam balai latihan kerja itu. Salah satunya 
adalah penutupan akses komunikasi terhadap calon pekerja migran. 

"Kalau yang kita temukan hari ini jelas, misalnya handphone, pengakuan dari perusahaan hanya 
disimpan selama mereka mengikuti proses belajar. Ternyata kita temukan case tidak dalam posisi 
belajar handphone juga ditahan. Ini kan sarana vital komunikasi. Mereka penting berkomunikasi 
setiap waktu dengan keluarganya," katanya. 

Pelanggaran lainnya adalah tentang pemotongan gaji. Menurutnya, pekerja migran yang sudah 
mendapatkan tempat kerja, gajinya dipotong. 

"Pemotongan dari gaji, Singapura misalnya, Rp 5.500.000, ternyata dipotong selama 8 bulan. Pe 
rbulan dipotong Rp 4.100.000. Maka tinggal mendapatkan 1.400.000," jelasnya. 

Tidak hanya itu, temuan lainnya adalah tentang perjanjian kerja. 

Menurut Benny, semua pekerja migran yang sudah ditempatkan harus mendapatkan bukti fisik 
perjanjian kerjanya. 

Namun, ada pekerjan yang tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja tersebut. 

"Sudah mendapatkan kerja, sudah menandatangani perjanjian, tidak mendapatkan salinan fisik 
perjanjian kerja. Ini kejahatan menurut saya. Ini tidak boleh dibiarkan," katanya. 

"Saya masih meyakini tidak mungkin jika tidak ada sebab yang mendorong mereka. Tidak ada 
orang yang berani lompat di gedung dengan ketinggian 15 meter dengan resiko mati, resiko 
cacat fisik," katanya. 

Menurutnya, dari aspek perizinan, BLK yang ada di Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang itu 
memenuhi syarat sebagai BLK-LN. 

"Kalau legalitasnya di sini ada dua. Satu legalitas BLK, bimbingan latihan kerja. Yang kedua P3MI 
(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia). Dari dua-duanya sudah legal," katanya. 

Sutiaji mengatakan, para calon pekerja migran yang ada BLK tersebut direkrut sesuai dengan 
kebutuhan penyedia kerja. 

"Anak yang ada di sini itu tidak tiba-tiba. 

Basic  -nya adalah  basic  kebutuhan. Jadi negara ini butuh ini, jadi rekrut," katanya. 

Ia juga menyebut fasilitas yang ada di dalam BLK itu sudah memenuhi pelaksanaan pelatihan 
kerja bagi para calon pekerja migran. 

"Fasilitas saya lihat memang ada pengajaran. Dari segi kelayakan, kelayakannya memang di sini 
(tidurnya) sudah pakai  bed , susun gitu," katanya. 

Selain itu, Sutiaji menyebut bahwa pengelola BLK itu juga sudah menyediakan layanan 
kesehatan. 
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Narasumber 

neutral - Heri Susanto (Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
Kementerian Ketenagakerjaan) Kami beharap akan muncul perilaku aman (safety behavior), dan 
menjadikan K3 sebagai budaya yang diterapkan pada setiap kegiatan yang dilakukan seorang 
jurnalis 

positive - Heri Susanto (Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
Kementerian Ketenagakerjaan) Pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas K3, 
termasuk perlindungan terhadap risiko Covid-19 di tempat kerja. Termasuk media yang termasuk 
kelompok yang rentan tertular media. Pada intinya, Kami siap mendukung 

positive - Himawan Estu Bagijo (PJS Bupati Mojokerto) Kami mendukung, K3 untuk teman-teman 
media, karena risiko pekerjaan, yang dihadapi berbeda. Akan salah bila penerapan yang berbeda 
diterapkan dengan cara yang sama dengan industri lainnya 

neutral - Edi Priyanto (Direktur SDM PELINDO III) Usulan K3 ini lahir dari dialog DK3P Jatim 
dengan media. Kita tergerak bersama dengan media merumuskan draf K3 jurnalis, dan 
mendorong ke tingkat nasional 

 

Ringkasan 

Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian  
Ketenagakerjaan , Heri Susanto mendukung penuh penerapan pedoman K3 bagi jurnalis yang 
diprakarsai oleh Komunitas  Jurnalis  K3. Menurut Heri, penerapan K3 bagi jurnalis sangat penting 
sekali dan perlu diterapkan. Sebab profesi tanpa batas ini (wartawan) sangat rentan dengan 
berbagai resiko cukup tinggi seperti, alat mesin, bahan bangunan, lingkungan, cara kerja hingga 
sifat pekerjaan. 
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KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DUKUNG PENUH BUDAYA K3 BAGI JURNALIS 

Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian  
Ketenagakerjaan , Heri Susanto mendukung penuh penerapan pedoman K3 bagi jurnalis yang 
diprakarsai oleh Komunitas  Jurnalis  K3. 

Menurut Heri, penerapan K3 bagi jurnalis sangat penting sekali dan perlu diterapkan. Sebab 
profesi tanpa batas ini (wartawan) sangat rentan dengan berbagai resiko cukup tinggi seperti, 
alat mesin, bahan bangunan, lingkungan, cara kerja hingga sifat pekerjaan. Sementara ancaman 
eksternal bisa perusakan alat, ancaman kekerasan fisik dan psikis, hingga intimidasi. Selain itu 
pula kata Heri, budaya K3 bagi kalangan jurnalis masih belum dilakukan baik secara individu 
maupun perusahaan tempat jurnalis bekerja. 

"Kami beharap akan muncul perilaku aman (safety behavior), dan menjadikan K3 sebagai budaya 
yang diterapkan pada setiap kegiatan yang dilakukan seorang jurnalis," kata Heri Susanto disela 
Workshop dan FGD Program Kerja Tahunan Dewan K3 Nasional Provinsi Jatim, di Batu, Sabtu 
(19/06/ 2021). 

Kementerian Ketenagakerjaan, sambung dia, telah mendorong penerpan K3 bagi seluruh 
pekerja/buruh maupun orang lain di tempat kerja termasuk jurnalis. Untuk itu Kemenaker 
mengajak kepada pekerja dan pengusaha sektor media untuk bekerja dengan selamat dan sehat. 
Pihaknya juga berharap seluruh pihak mengikuti pedoman dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang sudah ditetapkan. 

"Pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas K3, termasuk perlindungan terhadap 
risiko Covid-19 di tempat kerja. Termasuk media yang termasuk kelompok yang rentan tertular 
media. Pada intinya, Kami siap mendukung," tegasnya. 

Heri Susanto berjanji akan membawa pedoman tersebut ke Dewan Pers. Sebelum melangkah ke 
Dewan Pers, perlu adanya  training  dan penerapan program BPJS  Sementara itu, Kepala Dinas 
Tenagakerja Jatim, Himawan Estu Bagijo menegaskan. Dia mengakui pedoman K3 jurnalis tidak 
sama dengan penerapan di dunia industri lainnya. 

"Kami mendukung, K3 untuk teman-teman media, karena risiko pekerjaan, yang dihadapi 
berbeda. Akan salah bila penerapan yang berbeda diterapkan dengan cara yang sama dengan 
industri lainnya," kata Himawan Estu Bagijo. 

Dia menyerahkan mekanisme penyusunan kepada pihak yang memahami risiko. Disnaker Jatim, 
lanjutnya, akan mendorong regulasi untuk menciptakan pedoman. 

Disisi lain, Anggota Komisi 2 DK3P Jatim, Edi Priyanto mengatakan bahwa usulan K3 untuk 
jurnalis dihasilkan dari dialog dengan media yang selama ini perlu dukungan K3 dalam 
menjalankan tugas. 

Selama ini, menurut Edi Priyanto, banyak media yang hanya memikirkan hasil peliputan, namun 
abai dengan K3. Sehingga banyak ditemui kejadian tak terduga, seperti kecelakaan, sakit atau 
kekerasan dan intimidasi saat menjalankan tugas. 

"Usulan K3 ini lahir dari dialog DK3P Jatim dengan media. Kita tergerak bersama dengan media 
merumuskan draf K3 jurnalis, dan mendorong ke tingkat nasional," pungka Edi Priyanto yang 
juga menjabat sebagai Direktur SDM PT Pelindo III ini. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan pengiriman 11 calon pekerja migran Indonesia 
(CPMI) nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan orang perseorangan sebagai 
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Hal itu terjadi saat Tim Satgas 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan 
Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker melakukan inspeksi 
mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur. 

 

KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN ILEGAL 

JAKARTA-- Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan pengiriman 11 calon pekerja migran 
Indonesia (CPMI) nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan orang perseorangan 
sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, 
Makassar, Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, dalam keterangan tertulis yang diterima di 
Jakarta, Sabtu (19/6) menjelaskan 11 CPMI yang akan dikirimkan ke Timur Tengah itu dijanjikan 
pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam mengurusi prosesnya. 

Dia mengimbau masyarakat berhati-hati dan waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk 
bekerja keluar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja keluar negeri sebagai PLRT di negara 
Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui 
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aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan", kata Suhartono. 

Sementara itu, Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran 
Indonesia, Ridho Amrullah, mengemukakan sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat 
informasi dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," katanya. 

Dia menambahkan 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan sehingga membuat perlindungan terhadap mereka menjadi rentan. 

Sebanyak 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, 
Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, 
Purbalingga, dan Cilegon Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli 
Adiratna, menyatakan pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan 
mendalami adanya indikasi tindak pidana pada kasus ini. 

Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam 
kasus ini. "Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan 
dengan Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Yuli. 
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Pekerja Migran yang datang melalui pelabuhan di Pulau Batam saat ini banyak yang terpapar 
Covid19. Hal ini ditegaskan oleh Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu S.Hub.Int 
selaku Dansatgas yang menangani PMI di Provinsi Kepri bahwa para Pekerja Migran yang saat 
ini berada di Batam, separuhnya positif Covid19. 

 

SETENGAH DARI PMI DI BATAM POSITIF COVID19 

Tanjungpinang : Pekerja Migran yang datang melalui pelabuhan di Pulau Batam saat ini banyak 
yang terpapar Covid19. Hal ini ditegaskan oleh Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramoz 
Manalu S.Hub.Int selaku Dansatgas yang menangani PMI di Provinsi Kepri bahwa para Pekerja 
Migran yang saat ini berada di Batam, separuhnya positif Covid19. 

"Setengah dari PMI yang saat ini berada di Batam itu pasitif Covid19 pada saat dilakukan tes 
PCR yang kedua", ujarnya pada Sabtu (19/6/2021). 

Para PMI yang terdeteksi positif Covid19 saat ini tengah berada di RS khusus covid di Galang. 
Namun menurutnya meskipun hampir separuh dari jumlah PMI yang ada di Kota Batam 
terkonfirmasi positif Covid19, hal ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap jumlah 
masyarakat yang terpapar Covid19 di provinsi Kepri saat ini. 

Hal ini dijelaskannya, karena para pekerja migran ini telah melalui prosedur kedatangan yang 
telah ditetapkan. Sehingga "Prosedur pemulangan Pekerja Migran Indonesia ini telah sedemikian 
rupa sesuai dengan prosedur yang ada. Saat memasuki Batam, mereka akan melakukan dua kali 
tes PCR untuk memastikan bahwa mereka tidak positif Covid19", tambahnya lagi. 

Pekerja Migran yang telah melakukan tes pertama dan hasilnya negatif tidak akan langsung 
dipulangkan ke daerah asalnya. Melainkan akan dilakukan karantina untuk dilakukan PCR kedua, 
apabila positif maka akan dilakukan karantina di tempat-tempat yang telah ditunjuk. 

Untuk lokasi karantina mandiri telah ada 6 lokasi hotel yang telah ditunjuk sebagai lokasi 
karantina mandiri di Kota Batam. Selain itu pemerintah Kota Batam juga telah menyiapkan 3 
rusunawa yang dapat digunakan sebagai lokasi karantina. (Yn/Rb). 
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) melakukan kunjungan kerja 
ke Jogja pada Sabtu (19/6). Dalam kunjungannya, Airlangga menemui alumni Program Kartu 
Prakerja serta membagikan masker. Alumni Program Kartu Prakerja yang ditemui Airlangga yakni 
Abdul Jalal. Dia adalah salah satu alumni Program Kartu Prakerja Gelombang 6. Manfaat dan 
modal yang didapat dari mengikuti Program Kartu Prakerja digunakan Jalal untuk membangun 
sebuah usaha kuliner bernama Martabak Move On. 

 

MENKO AIRLANGGA APRESIASI KEBERHASILAN USAHA ALUMNI PROGRAM KARTU 
PRAKERJA DI JOGJA 

JOGJA --Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto sekaligus Ketua 
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) melakukan 
kunjungan kerja ke Jogja pada Sabtu (19/6). Dalam kunjungannya, Airlangga menemui alumni 
Program Kartu Prakerja serta membagikan masker. 

Alumni Program Kartu Prakerja yang ditemui Airlangga yakni Abdul Jalal. Dia adalah salah satu 
alumni Program Kartu Prakerja Gelombang 6. Manfaat dan modal yang didapat dari mengikuti 
Program Kartu Prakerja digunakan Jalal untuk membangun sebuah usaha kuliner bernama 
Martabak Move On. 

"Saya sangat mengapresiasi Mas Jalal yang melihat Program Kartu Prakerja ini sebagai sebuah 
peluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengolah dan memasarkan produk 
usahanya," kata Airlangga saat berdialog dengan Jalal di Tegalrejo, Kota Jogja. 

Airlangga menyatakan, situasi pandemi yang merubah aktivitas masyarakat untuk lebih 
mengarah ke sistem digital dimanfaatkan Jalal dengan optimal. Pemasaran yang dilakukannya 
secara daring terbukti mampu meningkatkan penjualan produknya. 

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/06/19/510/1074935/
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"Situasi pandemi ini membuat aktivitas kita beralih ke digital dan Mas Jalal memanfaatkan situasi 
ini untuk mulai memasarkan produknya secara digital. Semangat pantang menyerah ini tentu 
sangat menginspirasi kita semua," ujar Airlangga. 

Jalal mengungkapkan, pengalaman patah hati di masa lalu menjadi motivasi dirinya dan 
kemudian menamai usahanya dengan merek Martabak Move On. "Sebenarnya yang paling 
penting dari Program Kartu Prakerja bukan insentifnya, tapi ilmunya. Hanya karena belajar cara 
mengocok telur dengan benar, sekarang martabak saya jadi lebih enak," kata Jalal. 

Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, Jalal memang sudah menjalankan usaha kuliner. 
Namun, usaha tersebut belum terlalu berhasil. Merasa membutuhkan tambahan pengetahuan 
dalam berjualan dan mengolah makanan, Jalal memutuskan untuk mengikuti Program Kartu 
Prakerja. Pelatihan yang diambil adalah 'Membuat Banana Coco Roll' dan 'Sukses Jual Beli 
Marketing di Media Sosial.' Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga ikut didampingi oleh 
Menteri Perindustrian RI, Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Kemenko Perekonomian, PMO Program Kartu Prakerja, Direktur Hubungan 
Kelembagaan Bank BNI dan Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan bantuan berupa 
kompor dan mixer untuk Jalal. 

Selain itu, pemilik usaha Martabak Move On tersebut juga mendapatkan Kredit Usaha Rakyat 
dari Bank BNI. "Keberhasilan Kartu Prakerja sangat bergantung kepada bagaimana penerimanya 
memanfaatkan pelatihan yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh penerima Kartu 
Prakerja agar menggunakan kesempatan ini untuk skilling, upskilling, dan reskilling," pungkas 
Airlangga. 
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BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Jakarta Cilandak berkolaborasi dengan Sekolah 
Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung adakan Podcast manfaat perlindungan 
program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bertempat di Sekolah Pascasarjana Unpad kegiatan 
podcast tersebut mengusung tema 'Rethinking Social Security : Policies to Protect Workers and 
Families' diisi oleh narasumber Kepala Kantor Cabang Jakarta Cilandak Puspitaningsih dengan 
dipandu host Ira Irawati selaku Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana UNPAD Bandung. 

 

BPJAMSOSTEK PAPARKAN MANFAAT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI UNPAD 

BPJamsostek Paparkan Manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Unpad Heru Febrianto Sabtu, 19 
Juni 2021 - 17:00 WIB loading. 

Kepala Kantor Cabang Jakarta Cilandak Puspitaningsih dengan Wakil Dekan Sekolah 
Pascasarjana Unpad Bandung Ira Irawati. Foto/Ist JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek) Jakarta Cilandak berkolaborasi dengan Sekolah Pascasarjana Universitas 
Padjadjaran (Unpad) Bandung adakan Podcast manfaat perlindungan program jaminan sosial 
ketenagakerjaan. 

Bertempat di Sekolah Pascasarjana Unpad kegiatan podcast tersebut mengusung tema 
'Rethinking Social Security : Policies to Protect Workers and Families' diisi oleh narasumber 
Kepala Kantor Cabang Jakarta Cilandak Puspitaningsih dengan dipandu host Ira Irawati selaku 
Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana UNPAD Bandung. 

"BPJS Ketenagakerjaan atau yang lebih dikenal saat ini dengan BPJamsostek hadir sebagai 
perpanjangan tangan pemerintah untuk melindungi masyarakat pekerja dari risiko sosial 
ekonomi. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H dimana bunyinya Setiap orang berhak 
atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia 
yang bermartabat," kata wetty sapaan akrab Puspitaningsih di Jakarta, Sabtu (19/6/2021). 
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Wetty menjelaskan, BPJamsostek menaungi 5 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 
Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan yang terbaru 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 82 Tahun 2019 manfaat yang diterima oleh 
peserta saat ini meningkat signifikan terkait Kenaikan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
dan Jaminan Kematian (JKM). 

Dimana, untuk manfaat Jaminan Kematian (JKM) total santunan yang diberikan adalah sebesar 
Rp42 juta dari yang sebelumnya Rp24 juta. Total beasiswa maksimal sebesar Rp174 juta dari 
yang sebelumnya hanya Rp12 juta dan dari 1 orang anak sekarang menjadi 2 orang anak. 

Biaya transportasi kecelakaan kerja juga mengalami kenaikan. Untuk transportasi darat maksimal 
5 juta rupiah, transportasi laut maksimal 2 juta rupiah, dan transportasi udara maksimal Rp10 
juta. Serta adanya layanan homecare dengan biaya maksimal sebesar Rp20 juta. 

Selain itu, ada Jaminan Hari Tua (JHT) ini sifatnya sebagai tabungan yang dapat dicairkan apabila 
tenaga kerja tersebut berhenti bekerja atau memasuki usia pensiun. Untuk JHT hasil 
pengembangan seluruhnya dikembalikan kepada peserta dengan pengembangan saldo rata-rata 
di atas bunga deposito bank pemerintah. 

Kemudian Jaminan Pensiun (JP) yang manfaatnya dibayarkan setiap bulan dan atau sekaligus 
apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia. 

Terakhir ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang baru dikeluarkan bersamaan dengan UU 
Cipta Kerja Tahun 2020 kemarin, JKP ini diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada 
saat pekerja kehilangan pekerjaan. Manfaat yang diterima tenaga kerja berupa manfaat uang 
tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja Selain itu, Wetty juga memastikan 
kemudahan dalam pembayaran iuran melalui berbagai channel perbankan seperti BNI, Mandiri, 
BRI, BTN, BCA, dan CIMB Niaga, layanan Finnet seperti link aja, gerai Alfamart, Lawson, dan 
indomaret hingga online shop seperti Tokopedia. 

"Melalui podcast ini, kami juga mengajak teman-teman mahasiswa, dosen non ASN, dan tenaga 
harian Unpad Pascasarjana segera mendaftarkan dirinya untuk menjadi peserta BPJamsostek 
untuk menanggulangi resiko sosial apabila terjadi musibah yang dialami oleh tenaga kerja dan 
kepastian dalam menghadapi hari tua dan pension," jelasnya. 

Sementara itu Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Unpad Ira Irawati mengatakan, dari diskusi 
dan sharing ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan mengenai 
program serta manfaat BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kita jadi semakin mengenal akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan 
manfaat yang diberikan tentunya sangat baik bagi seluruh peserta," ungkap Ira. 

(dar). 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Secara regional terpilihnya Indonesia, juga 
kesempatan untuk bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan di 
kawasan Asian dan juga global 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler 
GB-ILO merupakan bentuk pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan 
keadilan sosial dan mempromosikan kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi 
Perburuhan Internasional ini 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberhasilan ini juga merupakan modalitas 
bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun 
depan, kita menjadi tuan rumah 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota 
Reguler Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) periode 2021-2024 dari 
Government Electoral College. Pemilihan tersebut dilakukan pada rangkaian International Labour 
Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, Senin (14/6). 

 

INDONESIA TERPILIH JADI ANGGOTA REGULER GB-ILO 2021-2024 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Indonesia berhasil terpilih 
sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) periode 
2021-2024 dari Government Electoral College. 

Pemilihan tersebut dilakukan pada rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-109 yang 
diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, Senin (14/6). 
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Menurut Ida Fauziyah, melalui keanggotaan GB ILO Indonesia berpeluang untuk mendorong 
iklim ketenagakerjaan dalam memanfaatkan bonus demografis. 

"Secara regional terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu memecahkan 
persoalan-persoalan ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global," kata Ida dalam Siaran 
Pers Kemnaker di Jakarta, Sabtu (19/6). 

Ida Fauziyah menjelaskan Indonesia senantiasa mendukung pemajuan kerja layak yang 
tercermin dari kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, yang 
tergabung dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. 

Selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi koordinator negara-
negara ASEAN di ILO. 

Dia menyebut pada pemilihan tersebut Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 total suara 
dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong program-program ILO yang 
sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-negara di kawasan. 

"Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini," kata Ida 
Fauziyah. 

Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO untuk periode 2014-
2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-
negara anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Ida Fauziyah menegaskan sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki hak suara 
dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. 

"Keberhasilan ini juga merupakan modalitas bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister 
Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun depan, kita menjadi tuan rumah," ujar Ida Fauziyah. 

(jpnn) 
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis 
dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut dengan kartu kuning. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 
untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas 
Kabupaten/Kota, atau secara online. 

 

BEGINI CARA MEMBUAT KARTU KUNING, MUDAH DAN GRATIS 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya 
alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja 
(AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan untuk mendaftarkan diri sebagai 
pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online. 

Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota 
terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, 
Sabtu (19/6). 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go. 

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut: 1. Masukan No. KTP / 
No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian 
klik "Masuk Sekarang 2. Selanjutnya pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja" 3. Setelah itu pencari 
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kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari Kerja dapat melihat 
berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati. 

Jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota. 

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Menurut Ida Fauziyah, permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat 
di berbagai daerah. 

Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Menaker Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke 
Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. 

Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat 
mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat 
nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujar Ida Fauziyah. 

Menurut Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek 
pungutan biaya pembuatan kartu kuning. 

"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut 
dilarang dan dapet dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya. 

Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib 
melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu 
kuning itu lanjut, Menaker Ida Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga 
kerja. 

"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan 
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. Kartu kuning pencari 
kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. 

Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. Sementara di 
halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti nama, tempat 
tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal maupun non-
formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak Disnaker 
Kabupaten/Kota. (jpnn) 



 

177 

 

Judul Airlangga Hartarto Apresiasi Kemauan Belajar dan Adaptasi Alumni 
Kartu Prakerja 

Nama Media krjogja.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/airlangga-
hartarto-apresiasi-kemauan-belajar-dan-adaptasi-alumni-kartu-
prakerja/ 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-19 17:35:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Sabtu (19/06/2021), mengunjungi alumni Program 
Kartu Prakerja sekaligus membagikan masker sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah 
menangani Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi nasional. Selain menerapkan beberapa 
kebijakan, Program Kartu Prakerja diinisiasi Pemerintah sebagai salah satu upaya memulihkan 
ekonomi nasional melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja 
Indonesia sekaligus untuk mendorong kewirausahaan di masa pandemi. 

 

AIRLANGGA HARTARTO APRESIASI KEMAUAN BELAJAR DAN ADAPTASI ALUMNI 
KARTU PRAKERJA 

YOGYA, KRJOGYAcom - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku 
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Sabtu (19/06/2021), 
mengunjungi alumni Program Kartu Prakerja sekaligus membagikan masker sebagai wujud nyata 
komitmen Pemerintah menangani Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi nasional. Selain 
menerapkan beberapa kebijakan, Program Kartu Prakerja diinisiasi Pemerintah sebagai salah 
satu upaya memulihkan ekonomi nasional melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, dan 
daya saing angkatan kerja Indonesia sekaligus untuk mendorong kewirausahaan di masa 
pandemi. 

Dalam rangkaian kegiatan temu alumni Kartu Prakerja yang dilakukan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian di Jawa Tengah, Menko Airlangga bertolak ke Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta untuk bertemu dengan Abdul Jalal salah satu alumni Program Kartu Prakerja 
Gelombang 6. Manfaat dan modal yang didapat dari mengikuti Program Kartu Prakerja digunakan 
Jalal untuk membangun sebuah usaha kuliner bernama "Martabak Move On". 

Pengalaman patah hati bagi kebanyakan orang mungkin hanya membawa kesedihan, tapi bagi 
Abdul justru pengalaman itu menginspirasi dirinya dalam membangun usaha kuliner dengan 
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nama tersebut. "Sebenarnya yang paling penting dari Program Kartu Prakerja bukan insentifnya, 
tapi ilmunya. Hanya karena belajar cara mengocok telur dengan benar, sekarang martabak saya 
jadi lebih enak," kata Jalal. 

Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, Jalal memang sudah menjalankan usaha kuliner. 
Namun, usaha tersebut belum terlalu berhasil. Merasa membutuhkan tambahan pengetahuan 
dalam berjualan dan mengolah makanan, Jalal memutuskan untuk mengikuti Program Kartu 
Prakerja. Pelatihan yang diambil adalah "Membuat Banana Coco Roll" dan "Sukses Jual Beli 
Marketing di Media Sosial". 

"Saya sangat mengapresiasi Mas Jalal yang melihat Program Kartu Prakerja ini sebagai sebuah 
peluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengolah dan memasarkan produk 
usahanya. Situasi pandemi ini membuat aktivitas kita beralih ke digital. Mas Jalal memanfaatkan 
situasi ini untuk mulai memasarkan produknya secara digital. Semangat pantang menyerah ini 
tentu sangat menginspirasi kita semua," ujar Menko Airlangga. 

Pada kesempatan tersebut, disamping membagikan masker, Menko Airlangga didampingi oleh 
Menteri Perindustrian, Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Kemenko Perekonomian, PMO Program Kartu Prakerja, Direktur Hubungan 
Kelembagaan Bank BNI dan Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan bantuan berupa 
kompor dan mixer untuk Jalal. Selain itu, pemilik usaha "Martabak Move On" tersebut juga 
mendapatkan Kredit Usaha Rakyat dari Bank BNI. 

"Keberhasilan Kartu Prakerja sangat bergantung kepada bagaimana penerimanya memanfaatkan 
pelatihan yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh penerima Kartu Prakerja agar 
menggunakan kesempatan ini untuk skilling, upskilling, dan reskilling," pungkas Airlangga. 

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga secara spontan bernostalgia mengunjungi 
tempat tinggalnya semasa menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dengan sangat 
antusias Menko Airlangga menceritakan cerita hidupnya ketika menjadi mahasiswa. Baginya, 
tempat tersebut memiliki banyak kenangan yang tak terlupakan hingga saat ini. (*). 
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Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hari ini mengunjungi alumni Program 
Kartu Prakerja sekaligus membagikan masker. Selain menerapkan beberapa kebijakan, 
pemerintah menginisiasi Program Kartu Prakerja sebagai salah satu upaya memulihkan ekonomi 
nasional melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja 
Indonesia sekaligus untuk mendorong kewirausahaan di masa pandemi. 

 

TEMUI ALUMNI PRAKERJA, AIRLANGGA APRESIASI ADOPSI DIGITAL USAHA KECIL 
DI MASA PANDEMI 

Temui Alumni Prakerja, Airlangga Apresiasi Adopsi Digital Usaha Kecil di Masa Pandemi MNC 
Media Sabtu, 19 Juni 2021 - 16:51 WIB loading. 

Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua kanan) saat berbincang dengan alumni 
kartu prakerja di Yogyakarta. Foto/Ist JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional hari ini mengunjungi alumni Program Kartu Prakerja sekaligus membagikan 
masker. 

Selain menerapkan beberapa kebijakan, pemerintah menginisiasi Program Kartu Prakerja 
sebagai salah satu upaya memulihkan ekonomi nasional melalui peningkatan kompetensi, 
produktivitas, dan daya saing angkatan kerja Indonesia sekaligus untuk mendorong 
kewirausahaan di masa pandemi. 

Dalam rangkaian kegiatan temu alumni Kartu Prakerja yang dilakukan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian di Jawa Tengah, Menko Airlangga bertolak ke Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta untuk bertemu salah satu alumni Program Kartu Prakerja Gelombang 6, Abdul Jalal. 
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Manfaat dan modal yang didapat dari mengikuti Program Kartu Prakerja digunakan Jalal untuk 
membangun sebuah usaha kuliner bernama "Martabak Move On". Ide nama usahanya itu muncul 
dari pengalaman patah hati yang justri menginspirasi dan memacu semangat Jalal dalam 
membangun usaha kuliner. 

"Sebenarnya yang paling penting dari Program Kartu Prakerja bukan insentifnya, tapi ilmunya. 
Hanya karena belajar cara mengocok telur dengan benar, sekarang martabak saya jadi lebih 
enak," ujarnya, Sabtu (19/6/2021). 

Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, Jalal memang mengaku sudah menjalankan usaha 
kuliner. Namun, usaha tersebut belum terlalu berhasil. Lantaran membutuhkan tambahan 
pengetahuan dalam berjualan dan mengolah makanan, Jalal memutuskan untuk mengikuti 
Program Kartu Prakerja. Pelatihan yang diambil adalah "Membuat Banana Coco Roll" dan "Sukses 
Jual Beli Marketing di Media Sosial". 

Menko Airlangga mengapresiasi Jalal yang melihat Program Kartu Prakerja ini sebagai sebuah 
peluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengolah dan memasarkan produk 
usahanya. 

"Situasi pandemi ini membuat aktivitas kita beralih ke digital. Mas Jalal memanfaatkan situasi ini 
untuk mulai memasarkan produknya secara digital. Semangat pantang menyerah ini tentu 
sangat menginspirasi kita semua," tutur Menko Airlangga. 

Pada kesempatan tersebut, disamping membagikan masker, Menko Airlangga didampingi oleh 
Menteri Perindustrian, Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Kemenko Perekonomian, PMO Program Kartu Prakerja, Direktur Hubungan 
Kelembagaan Bank BNI dan Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan bantuan berupa 
kompor dan mixer untuk Jalal. Selain itu, Jalal juga mendapatkan Kredit Usaha Rakyat dari Bank 
BNI. 

"Keberhasilan Kartu Prakerja sangat bergantung kepada bagaimana penerimanya memanfaatkan 
pelatihan yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh penerima Kartu Prakerja agar 
menggunakan kesempatan ini untuk skilling, upskilling, dan reskilling," pungkasnya. (ind). 
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Pemerintah menyepakati dan menetapkan pengubahan libur nasional dan cuti bersama 2021. 
Kesepakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 

2 LIBUR NASIONAL 2021 DIUBAH DAN 1 CUTI BERSAMA DIHAPUS, INI DAFTAR 
LIBUR TERBARU 

Pemerintah menyepakati dan menetapkan pengubahan libur nasional dan cuti bersama 2021. 

Kesepakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

SKB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 
4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

Berdasarkan keputusan itu, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa 10 
Agustus 2021 diubah menjadi Rabu 11 Agustus 2021. 

Libur Idul Adha Ditiadakan, Harga Menu Makan Puluhan Juta hingga Aliando Comeback Main 
Sinetron Pemerintah Revisi SKB Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021, Ini Perubahannya 
Kemudian libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu 20 
Oktober 2021. 

Terakhir, libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada 24 Desember 2021 dihapuskan. 

Penghapusan dimaksud untuk menghindarkan dari adanya long weekend. 
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Adapun SKB tiga menteri ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB 
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Jumat (18/6/2021). 

Rapat juga dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida 
Fauziyah, dan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka 
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-
19," tegas Menko PMK, Jumat (18/6/2021) yang Tribunnews.com kutip dari kemenkopmk.go.id. 

Menteri PAN-RB: Hak Cuti ASN Sementara Ditiadakan Pemerintah Putuskan Geser Libur Hari 
Raya Keagamaan karena Merebaknya Penularan Covid-19 Muhadjir mengatakan, pemerintah 
memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari libur cuti 
bersama. 

"Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend," ujar Menko PMK. 

Menko PMK menambahkan, keputusan pemerintah mengubah hari libur nasional dan menghapus 
Cuti Bersama Hari Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan 
kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," imbuh Menko PMK. 

Lebih lanjut Menko PMK mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan 5M protokol 
kesehatan dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. 

"Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta meningkatnya 
penyebaran Varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia," ujar Menko PMK. 

"Oleh karena itu pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama 
Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan 
masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19," kata dia. 

Kasus Covid-19 Melonjak, Anies Baswedan Minta Warga DKI Jakarta Liburan di Rumah Berikut 
daftar hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 terbaru: 20 Juli 2021: Libur Hari Raya 
Idul Adha 1442 Hijriah 11 Agustus 2021: Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah 17 Agustus 2021: 
Libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 20 Oktober 2021: Libur Maulid Nabi Muhammad 
SAW 25 Desember 2021: Libur Hari Raya Natal. 
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis 
dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut dengan kartu kuning. Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat 
datang langsung ke dinas kabupaten/kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada 
layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke dinas 
kabupaten/kota terdekat. 

 

MENAKER IDA PASTIKAN PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya 
alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja 
(AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning. 

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke dinas 
kabupaten/kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu 
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke dinas kabupaten/kota terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, 
Sabtu (19/6/2021). 

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri 
ke dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 
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Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari 
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas 
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujarnya. 

Menurut Menaker Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi 
praktik pungutan biaya pembuatan kartu kuning. "Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai 
pungutan liar," ucapnya. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, 
wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu, kata Menaker Ida, 
dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. "Salah satunya untuk membuat 
perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat 
segera diisi oleh pencari kerja," katanya. 

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di 
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor empat kali dalam dua tahun. 

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
Disnaker kabupaten/kota. 

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua (dua) lembar; 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 

Ada pun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut: 1. Masukan No. KTP / 
No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian 
klik "Masuk Sekarang 2. Selanjutnya pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja" 3. Setelah itu pencari 
kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. 

Pencari Kerja dapat melihat berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang 
diminati. Untuk mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke dinas kabupaten/kota. 
CM (ars). 
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Sabtu (19/6/2021), mengunjungi alumni Program 
Kartu Prakerja sekaligus membagikan masker sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah 
menangani Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi nasional. 

 

MENKO AIRLANGGA KUNJUNGI ALUMNI KARTU PRAKERJA, SALAH SATUNYA 
KORBAN PATAH HATI YANG BANGUN USAHA MARTABAK 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Sabtu (19/6/2021), mengunjungi 
alumni Program Kartu Prakerja sekaligus membagikan masker sebagai wujud nyata komitmen 
Pemerintah menangani Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi nasional. 

Selain menerapkan beberapa kebijakan, Program Kartu Prakerja diinisiasi Pemerintah sebagai 
salah satu upaya memulihkan ekonomi nasional melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, 
dan daya saing angkatan kerja Indonesia sekaligus untuk mendorong kewirausahaan di masa 
pandemi. 

Dalam rangkaian kegiatan temu alumni Kartu Prakerja yang dilakukan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian di Jawa Tengah, Menko Airlangga bertolak ke Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta untuk bertemu dengan Abdul Jalal salah satu alumni Program Kartu Prakerja 
Gelombang 6. 

Manfaat dan modal yang didapat dari mengikuti Program Kartu Prakerja digunakan Jalal untuk 
membangun sebuah usaha kuliner bernama Martabak Move On. 
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Pengalaman patah hati bagi kebanyakan orang mungkin hanya membawa kesedihan, tapi bagi 
Abdul justru pengalaman itu menginspirasi dirinya dalam membangun usaha kuliner dengan 
nama tersebut. 

"Sebenarnya yang paling penting dari Program Kartu Prakerja bukan insentifnya, tapi ilmunya. 
Hanya karena belajar cara mengocok telur dengan benar, sekarang martabak saya jadi lebih 
enak," kata Jalal. 

Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, Jalal memang sudah menjalankan usaha kuliner. 
Namun, usaha tersebut belum terlalu berhasil. 

Merasa membutuhkan tambahan pengetahuan dalam berjualan dan mengolah makanan, Jalal 
memutuskan untuk mengikuti Program Kartu Prakerja. Pelatihan yang diambil adalah Membuat 
Banana Coco Roll dan Sukses Jual Beli Marketing di Media Sosial. 

"Saya sangat mengapresiasi Mas Jalal yang melihat Program Kartu Prakerja ini sebagai sebuah 
peluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengolah dan memasarkan produk 
usahanya. Situasi pandemi ini membuat aktivitas kita beralih ke digital. Mas Jalal memanfaatkan 
situasi ini untuk mulai memasarkan produknya secara digital. Semangat pantang menyerah ini 
tentu sangat menginspirasi kita semua," ujar Menko Airlangga. 

Pada kesempatan tersebut, disamping membagikan masker, Menko Airlangga didampingi oleh 
Menteri Perindustrian, Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Kemenko Perekonomian, PMO Program Kartu Prakerja, Direktur Hubungan 
Kelembagaan Bank BNI dan Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan bantuan berupa 
kompor dan mixer untuk Jalal. 

Selain itu, pemilik usaha Martabak Move On tersebut juga mendapatkan Kredit Usaha Rakyat 
dari Bank BNI. 

"Keberhasilan Kartu Prakerja sangat bergantung kepada bagaimana penerimanya memanfaatkan 
pelatihan yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh penerima Kartu Prakerja agar 
menggunakan kesempatan ini untuk skilling, upskilling, dan reskilling," pungkas Airlangga. 

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga secara spontan bernostalgia mengunjungi 
tempat tinggalnya semasa menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dengan sangat 
antusias Menko Airlangga menceritakan cerita hidupnya ketika menjadi mahasiswa. Baginya, 
tempat tersebut memiliki banyak kenangan yang tak terlupakan hingga saat ini. 
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Judul Kemnaker Pastikan Pembuatan Kartu Kuning Gratis 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Pembuatan Kartu Kuning 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1474397/kemnaker-pastikan-
pembuatan-kartu-kuning-gratis 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-06-19 16:14:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis 
dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut dengan kartu kuning. Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat 
datang langsung ke Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota atau secara online melalui 
kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja 
harus datang ke kantor dinas terdekat. 
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KEMNAKER PASTIKAN PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS 

INFO NASIONAL-- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan 
biaya alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja 
(AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning. 

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas 
Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan 
karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke kantor dinas 
terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah di Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021. 

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri 
ke kantor dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota. Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut 
diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan 
Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari 
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas 
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," kata Ida, menambahmenambahkan. 

Dalam pantauan Kemnaker, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek 
pungutan biaya secara ilegal pembuatan kartu kuning. "Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai 
pungutan liar," ujarnya. 

Ida melanjutkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah 
diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu dapat dimanfaatkan 
oleh masing-masing dinas tenaga kerja. "Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga 
kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari 
kerja," kata Ida. 

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di 
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto, dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor empat kali dalam dua tahun. 

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
Disnaker Kabupaten/Kota. 



 

189 

 

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku, pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar, 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir, fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki, 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore. 

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui Karirhub Kemnaker adalah sebagai berikut: 1. Masukkan 
No. KTP / No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, 
kemudian klik "Masuk Sekarang 2. Selanjutnya pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja" 3. Setelah itu 
pencari kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari Kerja dapat 
melihat berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati. 

Jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota. (. 
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Judul Alumni Kartu Prakerja Sukses Berbisnis Disaat Pandemi 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://rri.co.id/daerah/1084568/alumni-kartu-prakerja-sukses-
berbisnis-disaat-pandemi 

Jurnalis Eko Sulestyono 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hari ini mengunjungi alumni Program 
Kartu Prakerja sekaligus membagikan masker. Hal itu dilakukan sebagai wujud nyata komitmen 
Pemerintah menangani dampak wabah pandemi global Coronavirus (Covid-19) sekaligus 
memulihkan peekonomian nasional. 

 

ALUMNI KARTU PRAKERJA SUKSES BERBISNIS DISAAT PANDEMI 

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua 
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hari ini mengunjungi alumni 
Program Kartu Prakerja sekaligus membagikan masker. 

Hal itu dilakukan sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah menangani dampak wabah pandemi 
global Coronavirus (Covid-19) sekaligus memulihkan peekonomian nasional. 

Selain menerapkan beberapa kebijakan, Program Kartu Prakerja diinisiasi Pemerintah sebagai 
salah satu upaya memulihkan ekonomi nasional melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, 
dan daya saing angkatan kerja Indonesia sekaligus untuk mendorong kewirausahaan di masa 
pandemi. "Saya sangat mengapresiasi Mas Jalal (alumni Program Kartu Pra Kerja) yang melihat 
Program Kartu Prakerja ini sebagai sebuah peluang untuk mengembangkan kemampuannya 
dalam mengolah dan memasarkan produk usahanya," kata Airlangga Hartarto dalam keterangan 
tertulis yang diterima RRI.co.id, Sabtu (19/6/2021). 

"Situasi pandemi ini membuat aktivitas kita beralih ke digital. Mas Jalal memanfaatkan situasi ini 
untuk mulai memasarkan produknya secara digital. Semangat pantang menyerah ini tentu 
sangat menginspirasi kita semua," jelasnya. 

Dalam rangkaian kegiatan temu alumni Kartu Prakerja yang dilakukan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian di Jawa Tengah (Jateng) Airlangga bertolak ke Provinsi Daerah Istimewa 
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Yogyakarta (DIY) untuk bertemu dengan Abdul Jalal salah satu alumni Program Kartu Prakerja 
Gelombang 6. 

Manfaat dan modal yang didapat dari mengikuti Program Kartu Prakerja digunakan Jalal untuk 
membangun sebuah usaha kuliner bernama "Martabak Move On". Pengalaman patah hati bagi 
kebanyakan orang mungkin hanya membawa kesedihan, tapi bagi Abdul justru pengalaman itu 
menginspirasi dirinya dalam membangun usaha kuliner dengan nama tersebut. 

"Sebenarnya yang paling penting dari Program Kartu Prakerja bukan insentifnya, tapi ilmunya. 
Hanya karena belajar cara mengocok telur dengan benar, sekarang martabak saya jadi lebih 
enak," kata Abdul Jalal. 

Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, Jalal memang sudah menjalankan usaha kuliner. 
Namun, usaha tersebut belum terlalu berhasil. Merasa membutuhkan tambahan pengetahuan 
dalam berjualan dan mengolah makanan, Jalal memutuskan untuk mengikuti Program Kartu 
Prakerja. Pelatihan yang diambil adalah "Membuat Banana Coco Roll" dan "Sukses Jual Beli 
Marketing di Media Sosial". 

Pada kesempatan tersebut, disamping membagikan masker, Menko Airlangga didampingi oleh 
Menteri Perindustrian, Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Kemenko Perekonomian, PMO Program Kartu Prakerja, Direktur Hubungan 
Kelembagaan Bank BNI dan Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan bantuan berupa 
kompor dan mixer untuk Jalal. 

Selain itu, pemilik usaha "Martabak Move On" tersebut juga mendapatkan Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dari Bank BNI. "Keberhasilan Kartu Prakerja sangat bergantung kepada bagaimana 
penerimanya memanfaatkan pelatihan yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh 
penerima Kartu Prakerja agar menggunakan kesempatan ini untuk skilling, upskilling, dan 
reskilling," tegas Airlangga. 

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga secara spontan bernostalgia mengunjungi tempat 
tinggalnya semasa menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM). Dengan sangat 
antusias Airlangga menceritakan cerita hidupnya ketika menjadi mahasiswa. Baginya, tempat 
tersebut memiliki banyak kenangan yang tak terlupakan hingga saat ini. 
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Judul Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Reguler GB-ILO 2021-2024 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Anggota Reguler GB-ILO 2021-2024 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1474393/indonesia-terpilih-sebagai-
anggota-reguler-gb-ilo-2021-2024 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-06-19 16:05:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah 
peluang untuk bisa mendorong iklim ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus 
demografis. Secara regional terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu 
memecahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan di kawasan Asia dan juga global 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler 
GB-ILO merupakan bentuk pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan 
keadilan sosial dan mempromosikan kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi 
Perburuhan Internasional ini 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberhasilan ini juga merupakan modalitas 
bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun 
depan, kita menjadi tuan rumah 

 

Ringkasan 

Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, pada rangkaian 
International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, 
Senin, 14 Juni 2021. Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 
total suara. Indonesia akan mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan 
Pakistan. 
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INDONESIA TERPILIH SEBAGAI ANGGOTA REGULER GB-ILO 2021-2024 

INFO NASIONAL-- Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) 
International Labour Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, 
pada rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di 
Jenewa, Swiss, Senin, 14 Juni 2021. 

Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 total suara. Indonesia 
akan mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

"Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah peluang untuk bisa mendorong iklim 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografis. Secara regional 
terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan 
ketenagakerjaan di kawasan Asia dan juga global," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
dalam Siaran Pers Kemnaker di Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021. 

Menaker Ida menyatakan, Indonesia senantiasa mendukung pemajuan kerja layak yang 
tercermin dari kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, yang 
tergabung dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. 

Selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi koordinator negara-
negara ASEAN di ILO. Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong 
program-program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-
negara di kawasan. 

"Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini," ujar Ida. 

Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO untuk periode 2014-
2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-
negara anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki hak suara dan voting dalam berbagai 
pembahasan tata kelola ILO. 

"Keberhasilan ini juga merupakan modalitas bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister 
Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun depan, kita menjadi tuan rumah," kata Ida.  
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Judul Menaker pastikan layanan kartu kuning gratis 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Pembuatan Kartu Kuning 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2221034/menaker-pastikan-
layanan-kartu-kuning-gratis 

Jurnalis Andi Firdaus 

Tanggal 2021-06-19 15:49:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini lulusan pendidikan yang mencari 
kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan pelayanan pembuatan kartu tanda bukti 
pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut sebagai kartu kuning diselenggarakan secara 
gratis di seluruh daerah di Indonesia. "Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan 
saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," 
katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. 
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MENAKER PASTIKAN LAYANAN KARTU KUNING GRATIS 

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan pelayanan pembuatan kartu tanda 
bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut sebagai kartu kuning diselenggarakan 
secara gratis di seluruh daerah di Indonesia. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," katanya dalam pernyataan tertulis yang 
diterima di Jakarta, Sabtu. 

Ida mengatakan permintaan pembuatan kartu kuning saat ini dilaporkan meningkat di berbagai 
daerah sebab dipengaruhi persiapan pendaftaran calon Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Saat ini lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi 
COVID-19," katanya. 

Ida mengatakan di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan praktik pungutan biaya 
pembuatan kartu kuning. 

"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut 
dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya. 

Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke dinas yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Ida mengatakan ketentuan itu juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang 
akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan 
Kabupaten/Kota sesuai domisili. 

Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat 
mendaftarkan diri ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat 
nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujar Menaker Ida Fauziyah. 

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke dinas 
kabupaten/kota, atau secara daring melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu 
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke dinas kabupaten/kota terdekat. 

Ida menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan 
telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
kabupaten/kota. 

Data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu kata Ida, dapat dimanfaatkan 
oleh masing-masing dinas tenaga kerja. "Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga 
kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari 
kerja," katanya. 

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi dua halaman. Di 
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. 
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Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
Disnaker Kabupaten/Kota. 

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar, 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir, fotokopi sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki dan 
fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Pembuatan kartu kuning juga bisa dilakukan secara daring melalui karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Menteri Tenagakerja Ida Fauziyah mengakui bahwa di beberapa daerah terindikasi masih 
ditemukan atau terjadi praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning. Dia menegaskan sesuai 
aturan untuk pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) 
adalah gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali. 

 

MENAKER TEMUKAN PRAKTEK PUNGLI KARTU KUNING, INI MODUSNYA 

JAKARTA - Menteri Tenagakerja Ida Fauziyah mengakui bahwa di beberapa daerah terindikasi 
masih ditemukan atau terjadi praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning. 



 

198 

 

Dia menegaskan sesuai aturan untuk pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran 
Pencari Kerja (AK/I) adalah gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali. 

"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut 
dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya, seperti siaran resmi yang 
diterima, Sabtu (17/6/2021). 

Sebab itu, ia meminta peran serta masyarakat untuk melaporkan tindakan tersebut sehingga 
praktik pungli semacam ini bisa dihilangkan. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," ujarnya. 

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Dirinya memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan 
kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau yang biasa disebut dengan kartu kuning. 

Menurutnya untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat bisa datang langsung ke 
Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. 
Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota 
terdekat. 

Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke dinas yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
No.39/2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. 

Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat 
mendaftarkan diri ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat 
nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," tegasnya. 

Selain itu, Ida menambahkan bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib 
melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu dapat dimanfaatkan 
oleh masing-masing dinas tenaga kerja. 

"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan 
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," ujarnya. 
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengunjungi alumni Program Kartu Prakerja 
sekaligus membagikan masker sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah menangani Covid-19 
sekaligus memulihkan ekonomi nasional, Sabtu (19/6). 

 

MENKO AIRLANGGA APRESIASI KEMAUAN BELAJAR DAN ADAPTASI ALUMNI 
KARTU PRAKERJA DI MASA PANDEMI 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengunjungi alumni Program Kartu Prakerja 
sekaligus membagikan masker sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah menangani Covid-19 
sekaligus memulihkan ekonomi nasional, Sabtu (19/6). 

Selain menerapkan beberapa kebijakan, Program Kartu Prakerja diinisiasi Pemerintah sebagai 
salah satu upaya memulihkan ekonomi nasional melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, 
dan daya saing angkatan kerja Indonesia sekaligus untuk mendorong kewirausahaan di masa 
pandemi. 

Dalam rangkaian kegiatan temu alumni Kartu Prakerja yang dilakukan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian di Jawa Tengah, Menko Airlangga bertolak ke Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta untuk bertemu dengan Abdul Jalal, salah satu alumni Program Kartu Prakerja 
Gelombang 6. 

Manfaat dan modal yang didapat dari mengikuti Program Kartu Prakerja digunakan Jalal untuk 
membangun sebuah usaha kuliner bernama 'Martabak Move On '. Pengalaman patah hati bagi 
kebanyakan orang mungkin hanya membawa kesedihan, tapi bagi Abdul justru pengalaman itu 
menginspirasi dirinya dalam membangun usaha kuliner dengan nama tersebut. 



 

200 

 

"Sebenarnya yang paling penting dari Program Kartu Prakerja bukan insentifnya, tapi ilmunya. 
Hanya karena belajar cara mengocok telur dengan benar, sekarang martabak saya jadi lebih 
enak," kata Jalal. 

Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, Jalal memang sudah menjalankan usaha kuliner. 
Namun, usaha tersebut belum terlalu berhasil. Merasa membutuhkan tambahan pengetahuan 
dalam berjualan dan mengolah makanan, Jalal memutuskan untuk mengikuti Program Kartu 
Prakerja. Pelatihan yang diambil adalah "Membuat Banana Choco Roll" dan "Sukses Jual Beli 
Marketing di Media Sosial". 

"Saya sangat mengapresiasi Mas Jalal yang melihat Program Kartu Prakerja ini sebagai sebuah 
peluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengolah dan memasarkan produk 
usahanya. Situasi pandemi ini membuat aktivitas kita beralih ke digital. Mas Jalal memanfaatkan 
situasi ini untuk mulai memasarkan produknya secara digital. Semangat pantang menyerah ini 
tentu sangat menginspirasi kita semua," ujar Menko Airlangga. 

Pada kesempatan tersebut, disamping membagikan masker, Menko Airlangga didampingi oleh 
Menteri Perindustrian, Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Kemenko Perekonomian, PMO Program Kartu Prakerja, Direktur Hubungan 
Kelembagaan Bank BNI dan Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan bantuan berupa 
kompor dan mixer untuk Jalal. 

Selain itu, pemilik usaha 'Martabak Move On ' tersebut juga mendapatkan Kredit Usaha Rakyat 
dari Bank BNI. 

"Keberhasilan Kartu Prakerja sangat bergantung kepada bagaimana penerimanya memanfaatkan 
pelatihan yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh penerima Kartu Prakerja agar 
menggunakan kesempatan ini untuk skilling, upskilling, dan reskilling," pungkas Airlangga. 

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga secara spontan bernostalgia mengunjungi 
tempat tinggalnya semasa menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dengan sangat 
antusias Menko Airlangga menceritakan cerita hidupnya ketika menjadi mahasiswa. Baginya, 
tempat tersebut memiliki banyak kenangan yang tak terlupakan hingga saat ini. (*). 
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziah mengatakan dengan terpilihnya Indonesia 
sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) periode 
2021-2024 menjadi peluang untuk mendorong iklim ketenagakerjaan. Utamanya dalam 
memanfaatkan bonus demografi. 

 

JADI ANGGOTA GB ILO, RI INGIN WUJUDKAN KERJA LAYAK SAAT BONUS 
DEMOGRAFI 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziah mengatakan dengan terpilihnya Indonesia 
sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) periode 
2021-2024 menjadi peluang untuk mendorong iklim ketenagakerjaan. Utamanya dalam 
memanfaatkan bonus demografi. 

"Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah peluang untuk bisa mendorong iklim 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi. Secara regional 
terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan 
ketenagakerjaan di kawasan Asia dan juga global," kata Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu 
(19/6/2021). 

Ida menyebut Indonesia akan terus berupaya mendukung kemajuan kerja layak. Hal ini 
tercermin dalam kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, yang 
tergabung dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. 

Selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO, menurutnya Indonesia juga menjadi koordinator 
negara-negara ASEAN di ILO. Artinya, RI punya kesempatan untuk mendorong program ILO 
yang sejalan dengan kepentingan nasional maupun negara-negara di kawasan. 
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"Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini," ujarnya. 

Tidak hanya itu, Ida mengatakan Indonesia juga memiliki hak suara dan voting dalam berbagai 
pembahasan tata kelola ILO. 

"Keberhasilan ini juga merupakan modalitas bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister 
Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun depan, kita menjadi tuan rumah," pungkasnya. 

Sebagai informasi, Indonesia terpilih sebagai Anggota GB-ILO dari Government Electoral College 
dalam rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-109 yang digelar secara online, di 
Jenewa, Swiss, Senin (14/6). Pada pemilihan tersebut, Indonesia mendapat 210 dari total 230 
suara, dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, serta Pakistan. 

Diketahui sebelumnya, Indonesia menempati posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO untuk 
periode 2014-2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal ini membuktikan kepercayaan 
negara-negara anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam 
pengambilan keputusan di ILO. 

Adapun GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office 
yang terdiri dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, 
anggaran, program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi kemauan belajar 
dan adaptasi para alumni Kartu Prakerja. "Keberhasilan Kartu Prakerja sangat bergantung 
kepada bagaimana penerimanya memanfaatkan pelatihan yang ada. Oleh karena itu, saya 
mengajak seluruh penerima Kartu Prakerja agar menggunakan kesempatan ini untuk skilling, 
upskilling, dan reskilling," kata Menko Airlangga saat mengunjungi alumni program Kartu 
Prakerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu. 

 

AIRLANGGA APRESIASI KEMAUAN BELAJAR ALUMNI KARTU PRAKERJA DI DIY 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi kemauan 
belajar dan adaptasi para alumni Kartu Prakerja. 

"Keberhasilan Kartu Prakerja sangat bergantung kepada bagaimana penerimanya memanfaatkan 
pelatihan yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh penerima Kartu Prakerja agar 
menggunakan kesempatan ini untuk skilling, upskilling, dan reskilling," kata Menko Airlangga 
saat mengunjungi alumni program Kartu Prakerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu. 

Menko Airlangga menyampaikan apresiasinya kepada salah satu alumni Kartu Prakerja 
Gelombang 6 bernama Abdul Jalal yang melihat program Kartu Prakerja tersebut sebagai 
peluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengolah dan memasarkan produk 
usahanya. 

"Situasi pandemi ini membuat aktivitas kita beralih ke digital. Mas Jalal memanfaatkan situasi ini 
untuk mulai memasarkan produknya secara digital. Semangat pantang menyerah ini tentu 
sangat menginspirasi kita semua," ujar Menko Airlangga. 

Sebelum mengikuti program Kartu Prakerja, Jalal memang sudah menjalankan usaha kuliner, 
namun usaha tersebut belum terlalu berhasil. Merasa membutuhkan tambahan pengetahuan 
dalam berjualan dan mengolah makanan, Jalal memutuskan untuk mengikuti program Kartu 
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Prakerja dengan mengambil pelatihan Membuat Banana Coco Roll dan Sukses Jual Beli Marketing 
di Media Sosial. 

Setelah mendapat pelatihan, Jalal membangun usaha kuliner bernama "Martabak Move On". 

Bagi Jalal, pengalaman patah hati yang bagi kebanyakan orang mungkin hanya membawa 
kesedihan, tapi bagi Jalal pengalaman justru menginspirasi dirinya dalam membangun usaha 
kuliner dengan nama tersebut. 

"Sebenarnya yang paling penting dari program Kartu Prakerja bukan insentifnya, tapi ilmunya. 
Hanya karena belajar cara mengocok telur dengan benar, sekarang martabak saya jadi lebih 
enak," kata Jalal. 

Pada kesempatan tersebut, di samping membagikan masker, Menko Airlangga yang didampingi 
Menteri Perindustrian; Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Kemenko Perekonomian; PMO Program Kartu Prakerja; Direktur Hubungan 
Kelembagaan Bank BNI dan Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan bantuan berupa 
kompor dan mixer untuk Jalal. Selain itu, Jalal juga mendapatkan kredit usaha rakyat dari Bank 
BNI. 

Adapun program Kartu Prakerja diinisiasi pemerintah sebagai salah satu upaya memulihkan 
ekonomi nasional melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja 
Indonesia sekaligus untuk mendorong kewirausahaan di masa pandemi. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan masyarakat bisa mendapatkan kartu Pencari Kerja 
(AK/I) secara gratis. Pembuatan kartu yang kerap disebut 'Kartu Kuning' tersebut dapat 
dilakukan lewat offline maupun online. Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, 
masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, atau secara 
online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka 
pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat. Ia meminta masyarakat 
melaporkan jika ada praktik pungutan liar (pungli). 
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MENAKER AKAN BERIKAN SANKSI TEGAS PELAKU PUNGLI KARTU PENCARI KERJA 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan masyarakat bisa mendapatkan kartu Pencari Kerja 
(AK/I) secara gratis. Pembuatan kartu yang kerap disebut 'Kartu Kuning' tersebut dapat 
dilakukan lewat offline maupun online. 

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas 
Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan 
karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas 
Kabupaten/Kota terdekat. Ia meminta masyarakat melaporkan jika ada praktik pungutan liar 
(pungli). 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," tegas Ida Fauziyah dalam keterangan 
tertulis, Sabtu (19/6/2021). 

Permintaan pembuatan kartu kuning di berbagai daerah belakangan ini dilaporkan meningkat. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. 

Menanggapi hal tersebut, Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk 
mendaftarkan diri ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat 
kabupaten/kota. Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Ida mengungkapkan di beberapa daerah masih ditemukan dugaan praktik pungutan biaya 
pembuatan kartu kuning yang tergolong pungutan liar. 

"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut 
dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," terang Ida. 

Ida menambahkan, sesuai kebijakan otonomi daerah, pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari 
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas 
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujar Ida. 

Sementaras itu, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah 
diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
kabupaten/kota. 

Ida menyampaikan data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning dapat 
dimanfaatkan oleh masing-masing Dinas Ketenagakerjaan. 

"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan 
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," sambung Ida. 

Sebagai informasi, Kartu Kuning Pencari Kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 
dua halaman. Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto 
dan tanda tangan pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 
tahun. 
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Di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti nama, tempat 
tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal maupun non-
formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak Disnaker 
Kabupaten/Kota. 

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku, pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir, fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki, 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 

Pendaftaran melalui karirhub melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Masukan No. KTP / No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan 
SISNAKER, kemudian klik "Masuk Sekarang 2. Selanjutnya pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja" 
3. Setelah itu pencari kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari 
Kerja dapat melihat berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati 
Jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota. 
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Judul Bikin Kartu Kuning Calon Pekerja Gratis, Menaker: Ada Pungli 
Laporkan! 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Pembuatan Kartu Kuning 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/06/19/320/2427703/bikin-
kartu-kuning-calon-pekerja-gratis-menaker-ada-pungli-
laporkan?page=1 

Jurnalis Rina Anggraeni 

Tanggal 2021-06-19 15:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam 
pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut kartu kuning. Pembuatannya pun gratis. Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, 
masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui 
kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja 
harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat. 
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BIKIN KARTU KUNING CALON PEKERJA GRATIS, MENAKER: ADA PUNGLI 
LAPORKAN! 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa tidak ada pungutan 
biaya dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) 
atau biasa disebut kartu kuning. Pembuatannya pun gratis. 

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas 
Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu 
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, 
Sabtu (19/6/2021). 

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri 
ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari 
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas 
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujar Menaker Ida Fauziyah. 

Menurut Menaker Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi 
praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning. "Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai 
pungutan liar," ujarnya. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, 
wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida 
Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. "Salah satunya untuk 
membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya 
dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. 

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di 
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. 

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
Disnaker Kabupaten/Kota. 
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Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut: 

1. Masukan No. KTP / No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan 
SISNAKER, kemudian klik “Masuk Sekarang 

2. Selanjutnya pilih “Daftar Sebagai Pencari Kerja” 

3. Setelah itu pencari kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari 
Kerja dapat melihat berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati 

Jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota. 
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Judul Kelurahan Betet Sambut Pekerja Migran dari Malaysia 

Nama Media beritajatim.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://beritajatim.com/peristiwa/kelurahan-betet-sambut-pekerja-
migran-dari-malaysia/ 

Jurnalis Nanang Masyhari 

Tanggal 2021-06-19 15:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Sudah tiga Hari, sejak Kamis (17/6/2021) sore, Ferdy (27), warga RT 16 RW 7 Kelurahan Betet 
menjalani isolasi mandiri di Aula Kelurahan. Ia baru saja melakukan perjalanan dari Malaysia dan 
sempat diisolasi di Asrama Haji Surabaya selama dua hari. Sesuai peraturan, Ferdy menjalani 
isolasi mandiri selama lima hari. Ferdy dijadwalkan tes Rapid Antigen oleh pihak Puskesmas Betet 
pada Senin (21/6) untuk mengecek kondisi terbaru. Setelah hasil tes keluar dan dinyatakan 
negatif, baru ia diperkenankan bertemu dengan keluarganya. 

 

KELURAHAN BETET SAMBUT PEKERJA MIGRAN DARI MALAYSIA 

Kediri - Sudah tiga Hari, sejak Kamis (17/6/2021) sore, Ferdy (27), warga RT 16 RW 7 Kelurahan 
Betet menjalani isolasi mandiri di Aula Kelurahan. Ia baru saja melakukan perjalanan dari 
Malaysia dan sempat diisolasi di Asrama Haji Surabaya selama dua hari. 

Sesuai peraturan, Ferdy menjalani isolasi mandiri selama lima hari. Ferdy dijadwalkan tes Rapid 
Antigen oleh pihak Puskesmas Betet pada Senin (21/6) untuk mengecek kondisi terbaru. Setelah 
hasil tes keluar dan dinyatakan negatif, baru ia diperkenankan bertemu dengan keluarganya. 

Selama pandemi, ini kali pertama Kelurahan Betet menerima warganya yang pulang dari luar 
negeri. "Sebenarnya ya kasihan, tapi demi keselamatan bersama, ya sabar isolasi mandiri dulu," 
ujar Putut (35), Ketua RW 7 sekaligus Satgas PPKM Mikro. Fasilitas ruang isolasi mandiri 
disiapkan, adanya kasur beralaskan karpet, kipas angin, dan televisi. 

"Ya semoga betah, daripada kabur, kan repot," canda Jumani, Ketua RT 16. Warga RT 16 yang 
dipimpin Jumani juga bergilir gotong royong memberi swadaya makanan pada pasien isoman 
ini. "Giliran dan koordinasi dengan pihak kelurahan juga," jelas Putut. 

Kepulangan Ferdy ke Indonesia untuk mempersiapkan pernikahannya pada September 
mendatang. Awalnya keluarga Ferdy tidak tahu ia akan pulang. "Niatnya memberi kejutan, 
ternyata Bhabinsa dan Pak RT yang kasih kabar," ujar Ferdy. Pekerja di Petronas ini sedikit 
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bercerita, kondisi di Malaysia saat ini memang lockdown total. Ia baru bisa kembali ke Negeri 
Jiran setelah 'pintu' internasional kembai dibuka. 

Tanggap dan cekatan warga Kelurahan Betet sudah tidak diragukan lagi. Ditandai dengan 
Kelurahan Betet menjadi Desa Tanggap Bencana nomor 1 se Jawa Timur. Kentongan Desa 
Tanggap Bencana menjadi bukti seluruh warga kelurahan ini mampu sigap menangani kondisi 
tak terkendali. 

Penyuluhan protokol kesehatan tetap dilakukan jajaran RT RW dan Kelurahan dengan cara bagi 
masker dan nasi bungkus tiap Jumat. "Tiap pekan kami tetap mengadakan Jumat Berkah 
bergantian, sambil mengingatkan protokol kesehatan di tiap RT dan RW," jelas Surono, Lurah 
Betet. 

BPBD Kota Kediri sebagai penjemput Ferdy dari Asrama Haji Surabaya, mengantar ke posko 
PPKM Mikro Betet dan disambut pihak Kelurahan Betet dan jajaran perangkat. Ferdy salah satu 
dari 42 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah dijemput pihak BPBD Kota Kediri. "Mulai 1 
Mei 2021 kami sudah melakukan penjemputan, hingga tanggal 17 Juni kemarin," Jelas Indun 
Munawaroh, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri. 

Selain penjemputan PMI, BPBD Kota Kediri juga rutin menjadwalkan penyemprotan segala 
berkala. "Strategi hebat apapun itu dari Pemkot Kediri, tetap membutuhkan kesadaran seluruh 
warga Kota Kediri," pesan Indun. 

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta warga Kota Kediri tetap menerapkan kewaspadaan 
di tengah tren kasus positif Covid-19 kembali naik di tingkat nasional. "Mari kita injak gas 
pengetatan protokol kesehatan, dan injak rem untuk aktivitas yang memerlukan mobilitas tinggi," 
tegasnya. 

Menurut Walikota Kediri, selain memperhatikan kesehatan, pemulihan ekonomi juga perlu 
didorong melalui kegiatan yang disiapkan Pemkot Kediri dan berdampak peningkatan perputaran 
uang di masyarakat. [nm/suf]. 
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Judul Catat! Bikin Kartu Kuning untuk Lamar CPNS Gratis, Ini Caranya 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Pembuatan Kartu Kuning 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4586133/catat-bikin-kartu-
kuning-untuk-lamar-cpns-gratis-ini-caranya 

Jurnalis Andina Librianty 

Tanggal 2021-06-19 15:00:00 

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) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis 
dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut dengan kartu kuning. Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat 
datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada 
layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas 
Kabupaten/Kota terdekat. 

 

CATAT! BIKIN KARTU KUNING UNTUK LAMAR CPNS GRATIS, INI CARANYA 
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Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias 
gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) 
atau biasa disebut dengan kartu kuning. 

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas 
Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu 
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, 
Sabtu (19/6/2021). 

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. 

Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri 
ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari 
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas 
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujar Menaker Ida Fauziyah. 

Menurut Menaker Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi 
praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning. "Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai 
pungutan liar," ujarnya. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, 
wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida 
Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. 

"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan 
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. 

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di 
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. 

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
Disnaker Kabupaten/Kota. 
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Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut: 1. Masukan No. KTP / 
No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian 
klik "Masuk Sekarang 2. Selanjutnya pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja" 3. Setelah itu pencari 
kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari Kerja dapat melihat 
berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminatiJika akan mencetak 
kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah 
peluang untuk bisa mendorong iklim ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus 
demografi. Secara regional terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu 
memecahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler 
GB-ILO merupakan bentuk pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan 
keadilan sosial dan mempromosikan kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi 
Perburuhan Internasional ini 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberhasilan ini juga merupakan modalitas 
bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun 
depan, kita menjadi tuan rumah 

 

Ringkasan 

Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, pada rangkaian 
International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, 
Senin (14/06/2021). Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 
total suara, dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 
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KEMNAKER: INDONESIA TERPILIH SEBAGAI ANGGOTA REGULER GOVERNING 
BODY ILO 2021-2024 

JAKARTA - Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) 
International Labour Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, 
pada rangkaian International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di 
Jenewa, Swiss, Senin (14/06/2021). 

Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 total suara, dan akan 
mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

"Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah peluang untuk bisa mendorong iklim 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi. Secara regional 
terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan 
ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 
dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/6/2021). 

Menaker Ida Fauziyah menyatakan, Indonesia senantiasa mendukung pemajuan kerja layak 
yang tercermin dari kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, yang 
tergabung dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. 

Selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia menjadi koordinator negara-negara 
ASEAN di ILO. Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong program-
program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-negara di 
kawasan. 

"Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini," katanya. 

Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO untuk periode 2014-
2017, yang berlanjut pada 2017-2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-negara 
anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Menaker Ida Fauziyah menegaskan, sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki 
hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. "Keberhasilan ini juga 
merupakan modalitas bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister Meeting (ALMM) dan 
G20 Presidency tahun depan, kita menjadi tuan rumah," ujarnya. CM (ars). 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 
satu hari libur cuti bersama 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tapi kami putuskan demi 
kemaslahatan dalam konteks pandemi, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan. 
Ditiadakan dimaksudkan untuk cuti yang berdekatan dengan hari libur maupun cuti bersama 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Cari cuti hari lain, semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat dan menjaga 
masyarakat dari pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 dipastikan mengalami perubahan seiring 
terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yang ditandatangani pada 18 Juni 2021. 
Ketetapan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 
712/2021, No. 1/2021, dan No. 3/2021. 

 

CUTI BERSAMA NATAL 2021 DICABUT, INI DAFTAR HARI LIBUR NASIONAL 
TERBARU 

JAKARTA, - Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 dipastikan mengalami perubahan 
seiring terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yang ditandatangani pada 18 Juni 
2021. 
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Ketetapan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 
712/2021, No. 1/2021, dan No. 3/2021. 

Masing-masing SKB tersebut mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama 
Menag, Menaker, Menteri PANRB No. 642/2020, No. 4/2020, dan No. 4/2020 Tentang Hari Libur 
Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

SKB tersebut memuat perubahan hari libur nasional tahun 2021 yakni libur Tahun Baru Islam 
1443 Hijriah dan libur Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, SKB ini juga mencabut cuti 
bersama tahun 2021 untuk peringatan Hari Raya Natal. 

"Pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti 
bersama," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK) Muhadjir Effendy, dikutip dari keterangannya pada Sabtu (19/6/2021). 

Hari libur nasional yang diubah yakni libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, yang mulanya jatuh 
pada 10 Agustus menjadi 11 Agustus. Kemudian libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh 
pada 19 Oktober diubah menjadi 20 Oktober. Untuk cuti bersama libur Hari Raya Natal pada 24 
Desember dicabut. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email Dijelaskan bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat merebaknya 
penularan Covid-19 yang sampai kini masih belum tuntas. 

Jokowi memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap hari libur dan cuti bersama yang 
selama ini tercantum dalam SKB tentang hari libur nasional 2021 dan cuti bersama tahun 2021. 

Perubahan hari libur nasional dan cuti bersama merupakan upaya pemerintah untuk menekan 
laju mobilitas masyarakat di Indonesia mengingat angka kasus Covid-19 yang kian meningkat. 

Selain itu, diharapkan pergeseran hari libur nasional akan mencegah adanya libur panjang yang 
selama ini cenderung menimbulkan kenaikan angka kasus Covid-19. 

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengakui bahwa cuti merupakan hak setiap Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Namun dalam kondisi pandemi, cuti yang berdekatan dengan hari libur nasional 
ditiadakan. 

Ia meminta agar ASN tidak memanfaatkan untuk mengambil cuti pada hari kerja yang terjepit 
diantara hari libur. 

"ASN sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tapi kami putuskan demi kemaslahatan 
dalam konteks pandemi, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan. Ditiadakan 
dimaksudkan untuk cuti yang berdekatan dengan hari libur maupun cuti bersama," tegasnya. 

ASN dapat mengajukan cuti namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi 
tetap selektif dalam memberikan izin. 

"Cari cuti hari lain, semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat dan menjaga masyarakat 
dari pandemi Covid-19," imbuh Tjahjo. 

Berikut daftar hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 terbaru:. 



 

220 

 

20 Juli 2021: Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 11 Agustus 2021: Libur Tahun Baru Islam 
1443 Hijriah 17 Agustus 2021: Libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 20 Oktober 2021: 
Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 25 Desember 2021: Libur Hari Raya Natal 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan 
sanksi tegas 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai 
pungutan liar (pungli) 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan tidak ada pungutan biaya untuk 
pengurusan dan pencetakan kartu kuning atau kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja 
(AK/I). "Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak berwajib dan 
petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida di Jakarta 
pada Sabtu (19/6/2021). 

 

PASTIKAN PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS, MENAKER IDA: LAPORKAN JIKA 
DIMINTAI PUNGUTAN 

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan tidak ada pungutan biaya untuk 
pengurusan dan pencetakan kartu kuning atau kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja 
(AK/I). 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida di Jakarta pada Sabtu 
(19/6/2021). 
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Menurutnya, di beberapa daerah masih ditemukan praktik pungutan biaya untuk pembuatan 
kartu kuning. 

"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut 
dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli)," tegas Menaker Ida, seperti 
dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Sabtu. 

Ia pun meminta kepala dinas untuk tidak mempersulit proses pembuatan kartu kuning dengan 
memberikan pelayanan yang baik dan maksimal. 

Sebagai informasi, peningkatan permintaan pembuatan kartu kuning di daerah yang terjadi baru-
baru ini, dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS). 

Selain itu, lulusan pendidikan yang tengah mencari kerja serta korban pemutusan hubungan 
kerja (PHK) akibat dampak pandemi Covid-19, juga mempengaruhi tingginya permintaan 
pembuatan kartu kuning. 

Menaker Ida menghimbau agar masyarakat yang sedang mencari kerja segera mendaftarkan 
diri ke dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan tingkat kabupaten atau kota. 

Menaker Ida mengatakan, pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut telah diatur oleh 
Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan 
Tenaga Kerja. 

Hal tersebut juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di 
dalam atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten atau Kota sesuai domisili. 

Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar domisilinya, tetap dapat mendaftarkan diri ke 
Dinas Ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 

Cara mendaftar kartu kuning Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat 
datang langsung ke Dinas Kabupaten atau Kota, atau dapat mendaftar secara online dengan 
mengakses layanan Karirhub di laman karirhub.kemnaker.go.id. 

Pencari kerja juga bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi SISNAKER yang dapat diunduh di 
Google Playstore atau dengan mengunjungi laman ini. 

Apabila pencari kerja ingin mencetak kartu kuning, maka pencari kerja harus datang ke Dinas 
Kabupaten atau Kota terdekat. Berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 
mengajukan kartu kuning secara manual. 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 2. Dua lembar pas foto berwarna 
terbaru, ukuran 3 kali 4 sentimeter 3. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir 4. Fotokopi sertifikat 
kompetensi kerja (bagi yang memiliki) 5. Fotokopi surat keterangan pengalaman kerja (bagi 
yang memiliki) Jika ingin mendaftar secara online melalui Karirhub di laman 
karirhub.kemnaker.go.id atau aplikasi SISNAKER, pencari kerja dapat mengikuti cara berikut. 

1. Buka laman Karirhub atau aplikasi SISNAKER. 

2. Jika mendaftar melalui Karirhub, silakan pilih "Daftar" pada bagian kanan atas, lalu masukkan 
identitas dalam kolom yang sudah disediakan, kemudian klik "Selanjutnya". 

3. Jika mendaftar melalui aplikasi SISNAKER, silakan langsung memasukkan nomor KTP, nomor 
HP atau alamat email beserta kata sandi akun yang sudah terdaftar di layanan SISNAKER, 
kemudian pilih "Masuk Sekarang". 
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4. Setelah itu, silakan pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja". 

5. Pencari kerja akan diarahkan ke halaman beranda layanan Karirhub, di situ pencari kerja dapat 
melihat berbagai lamaran yang tersedia dan dapat melamar pada lowongan yang diminati. 
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Ringkasan 

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. 

 

CARA DAN SYARAT URUS KARTU KUNING UNTUK PENCARI KERJA 

JAKARTA - Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai 
daerah. 

Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. 

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di 
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. 

Pada halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti nama, tempat 
tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal maupun non-
formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak Disnaker 
Kabupaten/Kota. 

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 
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Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub sebagai berikut: 1. Masukan No. KTP / No. HP 
/ Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian klik 
"Masuk Sekarang 2. Selanjutnya pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja". 3. Setelah itu pencari kerja 
akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari Kerja dapat melihat berbagai 
lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati. 

Kemudian, jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas 
Kabupaten/Kota. 

Menteri Tenagakerja (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa tidak ada pungutan biaya alias 
gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) 
atau biasa disebut dengan kartu kuning tersebut. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker, Sabtu (19/6). 

Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri 
ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Permenaker No.39/2016 tentang 
Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal itu juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. 

Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat 
mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat 
nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," tegasnya. 

Menaker Ida pun menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib 
melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida 
Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. 

"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan 
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis 
dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut dengan kartu kuning. Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat 
datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada 
layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas 
Kabupaten/Kota terdekat. 
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MENAKER IDA PASTIKAN PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS 

ementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis 
dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut dengan kartu kuning. 

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas 
Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu 
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, 
Sabtu (19/6). 

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri 
ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari 
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas 
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujar Menaker Ida Fauziyah. 

Menurut Menaker Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi 
praktik pungutan biaya pembuatan kartu kuning. 

"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut 
dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, 
wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida 
Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. 

"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan 
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. 

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di 
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. 

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
Disnaker Kabupaten/Kota. 
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Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut: 1. Masukan No. KTP / 
No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian 
klik Masuk Sekarang 2. Selanjutnya pilih Daftar Sebagai Pencari Kerja 3. Setelah itu pencari kerja 
akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. 

Pencari Kerja dapat melihat berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang 
diminati Jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota. 

[hhw]. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis 
dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut dengan kartu kuning. Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat 
datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada 
layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas 
Kabupaten/Kota terdekat. 
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MENAKER IDA PASTIKAN PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias 
gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) 
atau biasa disebut dengan kartu kuning. 

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas 
Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu 
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, 
Sabtu (19/6/2021). 

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. 

Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri 
ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari 
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas 
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujar Menaker Ida Fauziyah. 

Menurut Menaker Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi 
praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning. "Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai 
pungutan liar," ujarnya. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, 
wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida 
Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. "Salah satunya untuk 
membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya 
dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. 

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di 
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. 

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
Disnaker Kabupaten/Kota.Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual 
dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 
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cm sebanyak 2 (dua) lembar; fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi 
Kerja bagi yang memiliki; dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang 
memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut:1. Masukan No. KTP / 
No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian 
klik "Masuk Sekarang2. Selanjutnya pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja "3. Setelah itu pencari 
kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari Kerja dapat melihat 
berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati jika akan mencetak 
kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah 
peluang untuk bisa mendorong iklim ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus 
demografis. Secara regional terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu 
memecahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler 
GB-ILO merupakan bentuk pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan 
keadilan sosial dan mempromosikan kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi 
Perburuhan Internasional ini 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberhasilan ini juga merupakan modalitas 
bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun 
depan, kita menjadi tuan rumah 

 

Ringkasan 

Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, pada rangkaian 
International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, 
Senin (14/06). Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 total 
suara, dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 
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INDONESIA TERPILIH JADI ANGGOTA REGULER GOVERNING BODY ILO 2021-2024 

Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, pada rangkaian 
International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, 
Senin (14/06). 

Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 total suara, dan akan 
mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

"Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah peluang untuk bisa mendorong iklim 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografis. Secara regional 
terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan 
ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
Fauziyah, dalam Siaran Pers Kemnaker di Jakarta, Sabtu (19/6). 

Menaker Ida Fauziyah menyatakan, Indonesia senantiasa mendukung pemajuan kerja layak 
yang tercermin dari kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, yang 
tergabung dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. 

Selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi koordinator negara-
negara ASEAN di ILO. Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong 
program-program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-
negara di kawasan. 

"Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini," kata 
Menaker Ida Fauziyah. 

Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO untuk periode 2014-
2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-
negara anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Menaker Ida Fauziyah menegaskan, sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki 
hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. 

"Keberhasilan ini juga merupakan modalitas bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister 
Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun depan, kita menjadi tuan rumah," ujarnya. 

[hhw]. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah 
peluang untuk bisa mendorong iklim ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus 
demografis. Secara regional terpilihnya Indonesia, juga kesempatan utk bisa membantu 
memecahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler 
GB-ILO merupakan bentuk pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan 
keadilan sosial dan mempromosikan kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi 
Perburuhan Internasional ini 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberhasilan ini juga merupakan modalitas 
bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun 
depan, kita menjadi tuan rumah 

 

Ringkasan 

Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, pada rangkaian 
International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, 
Senin (14/06/2021). Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 
total suara, dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 
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KEMNAKER: INDONESIA TERPILIH SEBAGAI ANGGOTA REGULER GOVERNING 
BODY ILO 2021-2024 

Jakarta - Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International 
Labour Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, pada rangkaian 
International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, 
Senin (14/06/2021). 

Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 total suara, dan akan 
mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

"Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah peluang untuk bisa mendorong iklim 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografis. Secara regional 
terpilihnya Indonesia, juga kesempatan utk bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan 
ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
Fauziyah, dalam Siaran Pers Kemnaker di Jakarta, Sabtu (19/6/2021). 

Menaker Ida Fauziyah menyatakan, Indonesia senantiasa mendukung pemajuan kerja layak 
yang tercermin dari kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, yang 
tergabung dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. 

Selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi koordinator negara-
negara ASEAN di ILO. Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong 
program-program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-
negara di kawasan. 

"Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini," kata 
Menaker Ida Fauziyah. 

Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO untuk periode 2014-
2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-
negara anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Menaker Ida Fauziyah menegaskan, sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki 
hak suara dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. 

"Keberhasilan ini juga merupakan modalitas bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister 
Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun depan, kita menjadi tuan rumah," ujarnya. 
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Judul Menaker Ida Pastikan Pembuatan Kartu Kuning Gratis, Begini Caranya 

Nama Media suara.com 

Newstrend Pembuatan Kartu Kuning 

Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/06/19/140414/menaker-ida-
pastikan-pembuatan-kartu-kuning-gratis-begini-caranya 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-19 14:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

 

Ringkasan 

Bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri untuk pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti 
pendaftaran Pencari Kerja (AK/I), atau biasa disebut dengan Kartu Kuning, Kementerian 
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis. Untuk 
mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke dinas 
kabupaten/kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu 
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke dinas kabupaten/kota terdekat. 

 

MENAKER IDA PASTIKAN PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS, BEGINI CARANYA 

Bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri untuk pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti 
pendaftaran Pencari Kerja (AK/I), atau biasa disebut dengan Kartu Kuning, Kementerian 
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis. 
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Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke dinas 
kabupaten/kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu 
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke dinas kabupaten/kota terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker, Ida Fauziyah di Jakarta, 
Sabtu (19/6/2021). 

Permintaan pembuatan Kartu Kuning belakangan ini, dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), adanya 
lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke dinas 
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. Pelayanan 
pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 
Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, dimana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di dinas kabupaten/kota sesuai domisili. Namun bagi pencari 
kerja yang berada di luar kabupaten/kota, tetap dapat mendaftarkan diri ke dinas 
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujar Menaker. 

Menurut Ida, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan, atau terjadi praktik pungutan 
biaya pembuatan kartu kuning. 

"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut 
dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya. 

Menaker menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib 
melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan Kartu Kuning itu, lanjut, Menaker, dapat 
dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. 

"Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan 
pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. 

Kartu Kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di 
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. 

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
disnaker kabupaten/kota. 

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi 
KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; 
dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. 
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Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut: 

1. Masukan No. KTP / No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan 
SISNAKER, kemudian klik “Masuk Sekarang 

2. Selanjutnya pilih “Daftar Sebagai Pencari Kerja” 

3. Setelah itu pencari kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari 
Kerja dapat melihat berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati 
jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke dinas kabupaten/kota. 
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Judul Pembuatan Kartu Kuning Gratis, Menaker Ida: Jika Ada Pungutan 
Laporkan! 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Pembuatan Kartu Kuning 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/pembuatan-kartu-kuning-gratis-menaker-
ida-jika-ada-pungutan-laporkan 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-06-19 14:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis 
dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut dengan kartu kuning. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 
untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas 
Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. 
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PEMBUATAN KARTU KUNING GRATIS, MENAKER IDA: JIKA ADA PUNGUTAN 
LAPORKAN! 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya 
alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja 
(AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan untuk mendaftarkan diri sebagai 
pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online 
melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. 

Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota 
terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, 
Sabtu (19/6). 

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 

Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. 

Menaker Ida mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke 
Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 

Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. 

Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat 
mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat 
nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujar Ida Fauziyah. 

Menurut Ida Fauziyah, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek 
pungutan biaya pembuatan kartu kuning. 

"Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut 
dilarang dan dapet dikategorikan sebagai pungutan liar," ujarnya. 

Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib 
melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida 
Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. "Salah satunya untuk 
membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya 
dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. 

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. 
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Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. 

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
Disnaker Kabupaten/Kota. Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual 
dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 
cm sebanyak 2 (dua) lembar; fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi 
Kerja bagi yang memiliki; dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang 
memiliki. Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat 
diakses melalui website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi 
SISNAKER di Google Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 
Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut: 1. Masukan No. KTP / 
No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian 
klik “Masuk Sekarang 2. Selanjutnya pilih “Daftar Sebagai Pencari Kerja” 3. Setelah itu pencari 
kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari Kerja dapat melihat 
berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati Jika akan mencetak 
kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota. (jpnn) 
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Judul Gratis, Begini Cara Urus Kartu Kuning untuk Pendaftar CPNS 2021 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada petugas yang meminta 
pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan 
dikenakan sanksi tegas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami meminta para kepala dinas untuk 
memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri 
untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Modusnya mulai dari biaya administrasi, 
hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai 
pungutan liar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Salah satunya untuk membuat perencanaan 
tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh 
pencari kerja 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis 
dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut dengan kartu kuning. Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat 
datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada 
layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas 
Kabupaten/Kota terdekat. 
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GRATIS, BEGINI CARA URUS KARTU KUNING UNTUK PENDAFTAR CPNS 2021 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis 
dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa 
disebut dengan kartu kuning. 

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas 
Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu 
AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat. 

"Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas 
yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, 
Sabtu (19/6). 

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. 
Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang 
mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. 

Menaker Ida pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri 
ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. 
Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. 

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam 
atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari 
kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas 
ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional. 

"Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, 
memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan 
dipersulit," ujarnya. 

Menurutnya, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek pungutan 
biaya pembuatan kartu kuning. "Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. 
Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapet dikategorikan sebagai pungutan liar," 
terangnya. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, 
wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu lanjut, Menaker Ida 
Fauziyah, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. "Salah satunya untuk 
membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya 
dapat segera diisi oleh pencari kerja," katanya. 

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2 halaman. Di 
halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan 
pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor 4 kali dalam 2 tahun. 

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti 
nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal 
maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak 
Disnaker Kabupaten/Kota. 
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Cara Memperoleh Kartu Kuning Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara 
manual dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna 
ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat 
Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi 
yang memiliki. 

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui 
website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google 
Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker. 

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut: 1. Masukan No. KTP / 
No. HP / Email beserta Password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian 
klik "Masuk Sekarang", 2. Selanjutnya pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja", dan 3. Setelah itu 
pencari kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari Kerja dapat 
melihat berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati, Jika akan 
mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota. 

[bim]. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah 
peluang untuk bisa mendorong iklim ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus 
demografis. Secara regional, terpilihnya Indonesia juga kesempatan utk bisa membantu 
memecahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Reguler 
GB-ILO merupakan bentuk pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan 
keadilan sosial dan mempromosikan kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi 
Perburuhan Internasional ini 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberhasilan ini juga merupakan modalitas 
bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun 
depan, kita menjadi tuan rumah 

 

Ringkasan 

Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization ( ILO ) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, merupakan peluang 
untuk bisa mendorong iklim ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus 
demografis. Government Electoral College merupakanrangkaian International Labour Conference 
(ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, Senin (14/06/2021). 
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ANGGOTA REGULER GOVERNING BODY ILO, INDONESIA MILIKI PELUANG 
MANFAATKAN BONUS DEMOGRAFI 

Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization ( ILO ) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, merupakan peluang 
untuk bisa mendorong iklim ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus 
demografis. Government Electoral College merupakanrangkaian International Labour Conference 
(ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, Senin (14/06/2021). 

"Terpilihnya kita menjadi GB ILO adalah sebuah peluang untuk bisa mendorong iklim 
ketenagakerjaan di Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografis. Secara regional, 
terpilihnya Indonesia juga kesempatan utk bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan 
ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 
Ida Fauziyah, dalam Siaran Pers Kemnaker di Jakarta, Sabtu (19/6/2021). 

Pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 total suara, dan akan 
mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

Ida menyatakan, Indonesia senantiasa mendukung kemajuan kerja layak yang tercermin dari 
kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, yang tergabung dalam 
Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. 

Selain sebagai anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi koordinator negara-
negara ASEAN di ILO. Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong 
program-program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-
negara di kawasan. 

"Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini," kata 
Menaker. 

Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO untuk periode 2014-
2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-
negara anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO, atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Menaker menegaskan, sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki hak suara dan 
voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. 

"Keberhasilan ini juga merupakan modalitas bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister 
Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun depan, kita menjadi tuan rumah," ujarnya. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Secara regional terpilihnya Indonesia, juga 
kesempatan untuk bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan di 
kawasan Asian dan juga global 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler 
GB-ILO merupakan bentuk pengakuan internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan 
keadilan sosial dan mempromosikan kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi 
Perburuhan Internasional ini 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberhasilan ini juga merupakan modalitas 
bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun 
depan, kita menjadi tuan rumah 

 

Ringkasan 

Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour 
Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College. Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Indonesia terpilih pada rangkaian International 
Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, Senin (14/6). 

 

ADA KABAR BAIK DARI MENAKER IDA FAUZIYAH SOAL KEANGGOTAAN ILO 

JAKARTA - Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) 
International Labour Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Indonesia terpilih pada rangkaian 
International Labour Conference (ILC) ke-109 yang diadakan secara daring, di Jenewa, Swiss, 
Senin (14/6). 



 

248 

 

Dia menyebut pada pemilihan tersebut, Indonesia memperoleh 210 dukungan dari 230 total 
suara dan akan mewakili Kawasan Asia Pasifik bersama Arab Saudi, Australia, dan Pakistan. 

Menurut Ida Fauziyah, melalui keanggotaan GB ILO Indonesia berpeluang untuk mendorong 
iklim ketenagakerjaan dalam memanfaatkan bonus demografis. 

"Secara regional terpilihnya Indonesia, juga kesempatan untuk bisa membantu memecahkan 
persoalan-persoalan ketenagakerjaan di kawasan Asian dan juga global," kata Ida dalam Siaran 
Pers Kemnaker di Jakarta, Sabtu (19/6). 

Ida Fauziyah menjelaskan Indonesia senantiasa mendukung pemajuan kerja layak yang 
tercermin dari kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, yang 
tergabung dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. 

Selain sebagai Anggota Reguler GB-ILO saat ini, Indonesia juga menjadi koordinator negara-
negara ASEAN di ILO. 

Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong program-program ILO yang 
sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, maupun negara-negara di kawasan. 

"Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Reguler GB-ILO merupakan bentuk pengakuan 
internasional atas komitmen Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan mempromosikan 
kerja layak yang merupakan mandat utama Organisasi Perburuhan Internasional ini," kata Ida 
Fauziyah. 

Sebelumnya, Indonesia menduduki posisi sebagai Anggota Deputi GB-ILO untuk periode 2014-
2017 yang kemudian berlanjut pada 2017-2020. Hal ini mencerminkan kepercayaan negara-
negara anggota ILO kepada Indonesia untuk mengemban kembali amanat dalam pengambilan 
keputusan di ILO. 

GB-ILO merupakan badan eksekutif Sekretariat ILO atau International Labour Office yang terdiri 
dari 56 negara dan memegang peranan strategis dalam memutuskan kebijakan, anggaran, 
program-program, serta pemilihan Dirjen ILO. 

Ida Fauziyah menegaskan sebagai Anggota Reguler GB-ILO, Indonesia juga memiliki hak suara 
dan voting dalam berbagai pembahasan tata kelola ILO. 

"Keberhasilan ini juga merupakan modalitas bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN Labour Minister 
Meeting (ALMM) dan G20 Presidency tahun depan, kita menjadi tuan rumah," ujar Ida Fauziyah. 

(jpnn) Yuk, Simak Juga Video ini!. 
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Pemerintah resmi mengubah hari libur nasional dan cuti bersama 2021. Langkah ini diklaim 
sebagai upaya menekan laju mobiltas masyarakat, mengingat angka kasus Covid-19 yang 
semakin merangkak naik. Perubahan dan pemangkasan cuti bersama tersebut diatur melalui 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 
712/2021, Nomor 1/2021, Nomor 3/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama 
Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642/2020, Nomor 4/2020, Nomor 4/2020 tentang Hari 
Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

RESMI DIUBAH, INI DAFTAR LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TERBARU 2021 

Pemerintah resmi mengubah hari libur nasional dan cuti bersama 2021. 

Langkah ini diklaim sebagai upaya menekan laju mobiltas masyarakat, mengingat angka kasus 
Covid-19 yang semakin merangkak naik. 

Perubahan dan pemangkasan cuti bersama tersebut diatur melalui Surat Keputusan Bersama 
(SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 712/2021, Nomor 
1/2021, Nomor 3/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, 
Menteri PANRB Nomor 642/2020, Nomor 4/2020, Nomor 4/2020 tentang Hari Libur Nasional dan 
Cuti Bersama Tahun 2021. 

Keputusan tersebut telah ditandatangani pada 18 Juni 2021. 

"Pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti 
bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK) Muhadjir Effendy, Jumat (18/6/2021). 
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Melansir informasi resmi, perubahan libur nasional berlaku untuk Tahun Baru Islam 1443 Hijirah 
dan Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Sedangkan, penghapusan cuti bersama berlaku saat Hari Raya Natal. 

Hari libur nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada 10 Agustus diubah 
menjadi 11 Agustus. 

Lebih lanjut, libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 19 Oktober diubah 
menjadi 20 Oktober. 

Sementara itu, pencabutan cuti bersama berlaku saat Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021. 

Dengan diubahnya libur nasional dan dicabutnya cuti bersama, berikut daftar terbaru libur 
nasional dan cuti bersama: Libur nasional Cuti bersama 12 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 
Dalam kondisi pandemi, hak cuti aparatur sipil negara (ASN) yang berdekatan dengan libur 
nasional untuk sementara juga ditiadakan. 

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meminta agar ASN tidak memanfaatkan untuk mengambil cuti 
pada hari kerja yang terjepit di antara hari libur. 

"ASN sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tapi kami putuskan demi kemaslahatan 
dalam konteks pandemi, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan. Ditiadakan 
dimaksudkan untuk cuti yang berdekatan dengan hari libur maupun cuti bersama," kata Tjahjo 
sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenpan, Jumat (18/6/2021). 

ASN dapat mengajukan cuti namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi 
tetap selektif dalam memberikan izin. 

"Cari cuti hari lain, semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat dan menjaga masyarakat 
dari pandemi Covid-19," lanut dia. 

Lebih lanjut, hingga kini tidak ada penerapan lockdown atau karantina wilayah untuk instansi 
pemerintah agar pelayanan publik bagi masyarakat terus berjalan. 

Kebijakan yang berlaku saat ini adalah Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 67/2020. 

Sistem kerja pemerintah daerah menyesuaikan data zonasi risiko dan ketentuan Satuan Tugas 
Covid-19 di wilayahnya. 

Sementara kementerian dapat menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (WFH) dan 
kantor (WFO) dengan persentase 50:50 atau 75:25 sesuai dengan ketentuan dalam SE tersebut. 

/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Aturan Baru PNS. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan pengiriman 11 calon pekerja migran Indonesia 
(CPMI) nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai 
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Hal itu terjadi saat Tim Satgas 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan 
Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker melakukan inspeksi 
mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur. 

 

PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN ILEGAL ASAL BERBAGAI DAERAH DIGAGALKAN 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan pengiriman 11 calon pekerja migran 
Indonesia (CPMI) nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, 
Makassar, Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dalam keterangan tertulis yang diterima di 
Jakarta, Sabtu menjelaskan 11 CPMI yang akan dikirimkan ke Timur Tengah itu dijanjikan 
pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam mengurusi prosesnya. 

Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika ada pihak-pihak yang merayu 
untuk bekerja keluar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja keluar negeri sebagai PLRT 
di negara Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui 
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aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan", kata Suhartono. 

Sementara itu, Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran 
Indonesia, Ridho Amrullah mengemukakan sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi 
dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," katanya. 

Ia menambahkan 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan sehingga membuat perlindungan terhadap mereka menjadi rentan. 

Sebanyak 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, 
Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, 
Purbalingga, dan Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI keluar negeri ini melanggar Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur 
Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," katanya. 

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. 

Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam 
kasus ini. "Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan 
dengan Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Yuli. 

 

 



 

253 

 

Judul Menaker segera terbitkan SE Revisi Hari Libur Nasional 2021 

Nama Media jabar.antaranews.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/282518/menaker-segera-
terbitkan-se-revisi-hari-libur-nasional-2021 

Jurnalis Zaenal A. 

Tanggal 2021-06-19 13:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada 
perusahaan-perusahaan tentang Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. "Kami 
akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui 
Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, 
Sabtu. 

 

MENAKER SEGERA TERBITKAN SE REVISI HARI LIBUR NASIONAL 2021 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan 
kepada perusahaan-perusahaan tentang Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 
2021. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di 
Jakarta, Sabtu. 

Disampaikan, pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19 di 
Indonesia. 

Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker dan Menteri 
PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, 
Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 
2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy. 
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Adapun, perubahan kedua ini mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang 
jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 20 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian 
surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui Gubernur, Bupati/Walikota 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan 1 hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian 
terkait 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran untuk kepada 
perusahaan-perusahaan tentang Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 
Disampaikan, pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19 di 
Indonesia. 

 

SURAT EDARAN REVISI HARI LIBUR NASIONAL 2021 SEGERA TERBIT 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran untuk kepada 
perusahaan-perusahaan tentang Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di 
Jakarta, Sabtu (19/6/2021). 
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Disampaikan, pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19 di 
Indonesia. 

Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker dan Menteri 
PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, 
Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 
2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy. 

Adapun, perubahan kedua ini mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang 
jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 20 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 

Sumber : Antara. 
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Pemerintah memutuskan menggeser jadwal libur nasional 2021 pada peringatan Tahun Baru 
Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad, lapor Antara, Sabtu (19/6/2021). Ini dilakukan 
demi mengantisipasi transmisi COVID-19, terlebih catatan kasus aktif di beberapa daerah 
melonjak dalam sepekan terakhir. 

 

CATAT JADWAL LIBUR NASIONAL BARU 2021, CUTI BERSAMA NATAL DITIADAKAN 

Jakarta - Pemerintah memutuskan menggeser jadwal libur nasional 2021 pada peringatan Tahun 
Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad, lapor Antara, Sabtu (19/6/2021). Ini 
dilakukan demi mengantisipasi transmisi COVID-19, terlebih catatan kasus aktif di beberapa 
daerah melonjak dalam sepekan terakhir. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, 
mengatakan bahwa pengambilan kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 
Ketetapannya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021. 

Muhadjir menjabarkan bahwa libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada 
Selasa, 10 Juli 2021, digeser jadi Rabu, 11 Juli 2021. Kemudian, untuk libur Maulid Nabi 
Muhammad digeser jadi Rabu, 20 Oktober 2021 dari semula Selasa, 19 Oktober 2021. 

Sementara itu, untuk cuti bersama Natal pada Jumat, 24 Desember 2021, ditiadakan. "Namun, 
pada tanggal 25 Desember tetap libur satu hari," ucapnya. 

Ia menyambung bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan situasi pandemi 
COVID-19 yang belum jua selesai. "Harus dipahami, pemerintah juga memahami psikologis umat 
beragama. Hari libur tetap diberikan sebagai bentuk perhargaan pada umat beragama," 
ucapnya. 
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Sejalan dengan itu, menurut laporan kanal News Liputan6.com, Menteri Agama (Menag), Yaqut 
Cholil Qoumas, mengatakan, "Saya kira ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga 
seluruh masyarakat Indonesia dari COVID-19." Ini sebenarnya bukan kali pertama pemerintah 
menetapkan kebijakan baru libur nasional dan cuti bersama demi menekan transmisi COVID-19. 
Pada Februari lalu, pihaknya telah mengumumkan pemangkasan cuti bersama 2021, dari semula 
tujuh hari jadi hanya dua hari. 

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, 
keputusan mengurangi cuti bersama diambil untuk menekan penyebaran COVID-19. Pasalnya, 
pada tahun lalu libur panjang jadi salah satu pemicu kenaikan kasus. 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah merekomendasikan pada 
pemerintah pusat untuk meniadakan libur panjang saat Iduladha nanti. "Terbukti libur mudik 
Idulfitri betul-betul destruktif dalam keterkendalian yang baik selama PPKM Mikro," kata 
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

Ucapannya sekaligus merujuk pada lonjakan kasus COVID-19 yang tercatat di wilayah Bandung 
Raya. Ia telah mengimbau wisawatan untuk menunda kunjungan ke kawasan tersebut, 
setidaknya selama sepekan ini. 

Emil juga meminta semua pihak memahami situasi yang sedang terjadi di wilayah Jawa Barat. 
Pihak pemerintah dan instansi terkait saat ini dikatakan fokus menanggulangi lonjakan kasus 
virus corona baru. 

"Kami sedang menarik rem darurat untuk mengendalikan situasi yang memang terbukti oleh 
libur panjang mudik yang menghasilkan lonjakan yang luar biasa," ucapnya. 
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Pemerintah memutuskan untuk mengubah dan meniadakan hari libur nasional serta cuti bersama 
2021. Itu diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri tentang peninjauan SKB hari libur 
nasional dan cuti bersama 2021 yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy dan dihadiri Menag 
Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri PAN-RB Tjahjo 
Kumolo kemarin (18/6). 

 

HINDARI LONG WEEKEND, PEMERINTAH UBAH ATURAN LIBUR NASIONAL 

Pemerintah memutuskan untuk mengubah dan meniadakan hari libur nasional serta cuti bersama 
2021. Itu diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri tentang peninjauan SKB hari libur 
nasional dan cuti bersama 2021 yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy dan dihadiri Menag 
Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri PAN-RB Tjahjo 
Kumolo kemarin (18/6). 

Muhadjir mengungkapkan, pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
menghapus satu hari libur cuti bersama. Yakni, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh 
pada Selasa, 10 Agustus 2021, diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian, libur Maulid 
Nabi Muhammad SAW pada 19 Oktober 2021 digeser menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

Libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada 24 Desember 2021 dihapus. Pertimbangannya sama: 
menghindarkan adanya long weekend. Kesepakatan tersebut tertuang dalam surat keputusan 
bersama (SKB) menteri agama, menteri ketenagakerjaan, serta menteri pendayagunaan 
aparatur negara dan reformasi birokrasi. ’’Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan 
rapat koordinasi tingkat menteri, perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk 
mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19,’’ ungkapnya. 

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengakui bahwa cuti memang hak setiap aparatur sipil negara 
(ASN). Namun, dalam kondisi pandemi, cuti yang berdekatan dengan hari libur nasional terpaksa 
ditiadakan. Karena itu, dia meminta agar ASN tidak mengambil cuti pada hari kerja yang terjepit 
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di antara hari libur. ’’Pengertian ditiadakan ini jangan sampai Sabtu-Minggu libur, lalu hari 
keagamaan jatuh di Selasa, ASN kemudian minta cuti Senin. Ini dilarang,’’ tegasnya. 

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, libur tanggal merah dalam rangka tahun baru Islam 
dan Maulid Nabi Muhammad digeser karena tidak ada ritual peribadatan langsung yang dilakukan 
umat Islam. Untuk tahun baru Islam atau 1 Muharam, biasanya kegiatan keagamaan dilakukan 
sehari sebelumnya dengan doa bersama. Begitu pula peringatan Maulid Nabi Muhammad. 
’’Tradisi masyarakat kita, peringatan Maulid itu tidak hanya di tanggal 12 Rabiul Awal,’’ jelasnya. 
Tetapi, bisa dilaksanakan sepanjang bulan Rabiul Awal. 

Yaqut menuturkan, pemerintah tidak menggeser tanggal merah Idul Adha yang jatuh pada 
Selasa, 20 Juli. Sebab, pada peringatan Idul Adha, ada kegiatan keagamaan. Yaitu, salat Idul 
Adha dan penyembelihan hewan kurban. 

Di bagian lain, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo 
Sigit Prabowo terus memastikan pelaksanaan PPKM skala mikro berjalan sesuai instruksi. Salah 
satu daerah yang dikunjungi kemarin adalah Jawa Timur. 

Di Lanudal Juanda, Sidoarjo, kemarin Hadi bersama sejumlah pejabat teras melaksanakan rapat. 
Dalam kesempatan tersebut, Hadi dan Listyo sepakat menambah lagi pasukan TNI dan Polri 
untuk penguatan PPKM skala mikro di Jawa Timur. 

Pihaknya mengerahkan beberapa satuan. Mulai pasukan dari Korps Marinir, Yonif Mekanis 
516/Caraka Yudha, hingga Yonarhanud 8/Marawaca Bhuana Cakti. Dari Polri, penebalan akan 
dilakukan dengan mengerahkan personel dari Brimob dan Polda Jawa Timur. 

Mereka bertugas membantu penyekatan di dua sisi Jembatan Suramadu. Sebelumnya, sempat 
terjadi insiden di pos penyekatan Suramadu. Menjelang subuh, tepatnya pukul 04.00, ratusan 
pengendara dari arah Bangkalan mengamuk. Mereka menerobos penjagaan tanpa mengikuti 
rapid test antigen.  

Selain itu, kata Hadi, para personel diminta memelototi kasus aktif, angka kematian, angka 
kesembuhan, dan bed occupancy ratio (BOR) ICU serta BOR isolasi. ’’Untuk dilaporkan data 
tersebut secara objektif agar menjadi bahan evaluasi yang objektif,’’ terang Hadi. 
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Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Saya 
mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ambil peran dalam 
program ini, karena sesungguhnya misi kita sama mencerdaskan kehidupan bangsa 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Sampai 
dengan minggu ini, 8,3 juta orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja. Semua 
Kabupaten/Kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten/kota 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Berbicara 
tentang kebijakan, saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi dengan 
konteks sosial masyarakat 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Layaknya 
sebuah inovasi, Prakerja bisa gagal. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja perlu space untuk 
tumbuh. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja harus terus diperbaiki 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengajak, Civitas akademika Universitas 
Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program 
Kartu Prakerja. Sebab, lewat program ini, pemerintah dan dunia pendidikan memiliki kesamaan 
misi. "Saya mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ambil 
peran dalam program ini, karena sesungguhnya misi kita sama mencerdaskan kehidupan 
bangsa," ujar Menko Airlangga melalui siaran pers, Sabtu (19/6). 
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MENKO AIRLANGGA: 8,3 JUTA ORANG TELAH MENJADI PENERIMA KARTU 
PRAKERJA 

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengajak, Civitas akademika Universitas 
Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program 
Kartu Prakerja. Sebab, lewat program ini, pemerintah dan dunia pendidikan memiliki kesamaan 
misi. 

"Saya mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ambil peran 
dalam program ini, karena sesungguhnya misi kita sama mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar 
Menko Airlangga melalui siaran pers, Sabtu (19/6). 

Menko Airlangga memaparkan pada tanggal 11 April 2020, Program Kartu Prakerja mulai 
membuka pendaftaran, dengan kuota sebanyak 200.000 orang. Bentuknya semi-bansos, karena 
yang terdampak Pandemi COVID-19, bukan hanya mereka yang terdaftar di DTKS Kementerian 
Sosial. 

"Sampai dengan minggu ini, 8,3 juta orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja. Semua 
Kabupaten/Kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten/kota," ucapnya. 

Diantara para penerima ini, ucap Menko Airlangga, ada difabel, purna Pekerja Migran Indonesia, 
lulusan SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha. 

"Pendek kata: semua. Inklusif. Karena memang sejatinya Prakerja terbuka bagi semua orang. 
Karena kita semua, harus beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah," ucapnya. 

Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, ucap Menko Airlangga, keterlibatan akademisi ini sangat 
penting, untuk mendapatkan masukan dalam menyusun kebijakan dan mengendalikan Program 
Kartu Prakerja yaitu mengenai Good Governance Prakerja. 

"Berbicara tentang kebijakan, saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi 
dengan konteks sosial masyarakat," tuturnya. 

Sebab, bila tercabut dari konteksnya, Menko Airlangga meyakini kebijakan dan program Kartu 
Prakerja menjadi kurang bermakna. Karena "sang" subjek, yaitu masyarakat, tidak dilibatkan. 

Menko Airlangga berpesan kepada para mahasiswa, bahwa jalan digital end-to-end ditempuh 
agar bisa membantu masyarakat dalam skala lebih luas, lebih cepat, lebih akurat, dengan 
transparansi yang maksimal. 

Selanjutnya Menurut Menko Airlangga, beragam pelatihan dapat disediakan dalam waktu singkat 
berkat kolaborasi dengan swasta. Saat ini dalam ekosistem Prakerja terdapat 179 lembaga 
pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.591 jenis pelatihan. 

"Ribuan pelatihan ini dijual di 7 platform digital. Kenapa platform digital? Agar antar pelatihan 
mudah diperbandingkan: silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform 
digital ini mengeluarkan biaya-biaya: akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak," 
katanya. 

Dia berpesan kepada para mahasiswa, untuk bersama menjaga Program Prakerja. Karena meski 
tampak hebat, Prakerja masih bayi. Baru berumur 15 bulan. 

"Layaknya sebuah inovasi, Prakerja bisa gagal. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja perlu space 
untuk tumbuh. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja harus terus diperbaiki," ucap Menko Airlangga. 
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Untuk melihat apakah tujuan Prakerja tercapai, evaluasi telah dilakukan. Terakhir, ucap Menko 
Airlangga, survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 menunjukkan 90,97 persen 
penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah mengambil 
pelatihan. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan survey TNP2K, Cyrus Network, maupun survey dari PMO 
sendiri. Manajemen Pelaksana saat ini juga sedang menjalin kerjasama dengan 4 lembaga 
penelitian untuk mengukur dampak dari Program Kartu Prakerja. 

[bim]. 
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Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif memerintahkan Polres Sikka untuk menutup tempat hiburan 
malam yang terbukti mempekerjakan anak di bawah umur. "Jika terbukti tempat hiburan malam 
yang melanggar perizinan dengan mempekerjakan anak di bawah umur agar segera ditutup", 
tegas Kapolda NTT melalui Kabidhumas, Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto, Sabtu (19/6). 

 

KAPOLDA NTT PERINTAHKAN TUTUP KLUB MALAM YANG MEMPEKERJAKAN ANAK 
DI BAWAH UMUR 

Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif memerintahkan Polres Sikka untuk menutup tempat hiburan 
malam yang terbukti mempekerjakan anak di bawah umur. 

"Jika terbukti tempat hiburan malam yang melanggar perizinan dengan mempekerjakan anak di 
bawah umur agar segera ditutup", tegas Kapolda NTT melalui Kabidhumas, Kombes Pol Rishian 
Krisna Budhiaswanto, Sabtu (19/6). 

Menindaklanjuti perintah tersebut, jajaran Polres Sikka setelah melakukan koordinasi dengan 
Pemerintah Daerah, ditemukannya sejumlah tempat hiburan malam melanggar perizinan usaha 
dan mempekerjakan anak di bawah umur. 

"Hasil koordinasi yang dilakukan Kapolres Sikka dengan Bupati Sikka, disepakati untuk dilakukan 
penutupan sementara dan akan dilakukan evaluasi berkaitan dengan izinnya. Dari hasil 
koordinasi tersebut, Polres Sikka bersama bersama dinas terkait antara lain, Dinas Pariwisata, 
Sat Pol PP dan Dinas tenaga Kerja Kabupaten Sikka, untuk melakukan penutupan di empat 
tempat hiburan malam yang tersebar di Kota Maumere", tandasnya. 

Sebelumnya, Subdit empat Ditreskrimum Polda NTT melakukan kegiatan operasi penyakit 
masyarakat (Pekat) pada beberapa tempat hiburan malam, di wilayah Kabupaten Sikka. 
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Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto menjelaskan, operasi itu 
dilakukan dalam rangka penyelidikan terhadap tindak pidana eksploitasi anak, pada tempat 
hiburan malam. 

"Ada empat lokasi yang menjadi sasaran target operasi yakni PUB L, PUB S, PUB B dan PUB SH. 
Dari keempat tempat tersebut petugas berhasil mengamankan 25 dan 16 orang merupakan anak 
di bawah umur," katanya, Rabu (16/6). 

[ded]. 
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Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja memberikan perhatian khusus terhadap usulan 
perlindungan K3 Jurnalis yang diinisiasi oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi 
( DK3P ) Jawa Timur. Ini disampaikan Heri Sutanto Direktur Bina Kelembagaan K3 Kemenaker 
dalam Workshop dan FGD Program Kerja K3 Jawa Timur. Heri Sutanto menilai bahwa apa yang 
diusulkan oleh DK3P Jatim luar biasa dan menjadi yang pertama di Indonesia. Heri menilai bahwa 
DK3P Jatim mempunyai perhatian yang luar biasa terhadap semua pekerja termasuk jurnalis 
untuk bisa mendapatkan perlindungan selama menjalankan pekerjaannya. 

 

KEMENAKER DORONG USULAN K3 JURNALIS YANG DIINISIASI DK3P JATIM JADI 
KEPMEN 

Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja memberikan perhatian khusus terhadap usulan 
perlindungan K3 Jurnalis yang diinisiasi oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi 
( DK3P ) Jawa Timur. Ini disampaikan Heri Sutanto Direktur Bina Kelembagaan K3 Kemenaker 
dalam Workshop dan FGD Program Kerja K3 Jawa Timur. 

Heri Sutanto menilai bahwa apa yang diusulkan oleh DK3P Jatim luar biasa dan menjadi yang 
pertama di Indonesia. Heri menilai bahwa DK3P Jatim mempunyai perhatian yang luar biasa 
terhadap semua pekerja termasuk jurnalis untuk bisa mendapatkan perlindungan selama 
menjalankan pekerjaannya. 

"Ini luar biasa. Belum pernah ada usulan seperti ini dan ini yang pertama. Kita akan sangat 
suport di tingkat nasional agar nantinya jurnalis juga mendapatkan perlindungan maksimal 
selama bertugas," ujar Heri Susanto saat membuka acara Workshop dan FGD Program kerja 
Tahunan DK3P Jatim di Hotel Golden Tulip Batu. 

Selama ini menurut Heri Sutanto, wartawan dalam menjalankan tugas sering berada pada zona 
bahaya, namun demikian prosedur perlindungan sesuai kaidah K3 masih kurang. Bahkan dalam 
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situasi pandemi seperti saat ini banyak jurnalis yang juga kurang memenuhi standart K3, 
sehingga banyak jurnalis yang terpapar covid 19. 

"K3 bagi jurnalis sangat penting, apalagi dimasa pandemi. Banyak teman media yang terpapar 
karena kurang memperhatikan K3. Ini penting dan harus menjadi pedoman," lanjut Hari Sutanto. 

Kedepan menurut Direktur Bina Kelembagaan K3 Kemenaker Hari Sutanto, akan ada dialog dan 
komunikasi dengan pimpinan media dan juga organisasi profesi wartawan agak K3 untuk Jurnalis 
menjadi hal utama bagi perusahaan dalam menugaskan jurnalisnya. 

"Nanti jika draf dan usulan sudah disempurnakan, maka kami akan melakukan dialog dengan 
semua pihak. Baik media maupun organisasi profesinya," tambah Heri Sutanto 

Sementara itu Edi Priyanto Anggota Komisi 2 DK3P menyampaikan bahwa usulan K3 untuk 
jurnalis dihasilkan dari dialog dengan media yang selama ini merasa perlu dukungan K3 dalam 
menjalankan tugas. Selama ini menurut Edi Priyanto, banyak media yang hanya memikirkan hasil 
peliputan namun abai dengan K3. Sehingga sering kali mereka mengalami kejadian tak terduga, 
seperti kecelakaan, sakit atau kekerasan dan intimidasi saat melakukan tugas peliputan. 

"Usulan K3 ini lahir dari dialog DK3P Jatim dengan media. Kita pun tergerak bersama dengan 
media merumuskan draf K3 jurnalis, dan kita dorong ke nasional. Insyaallah ke depan jurnalis 
akan lebih aman dengan penerapan K3 bagi mereka," pungkas Edi Priyanto yang juga pengurus 
Asosiasi Ahli K3 (A2K3) Jatim 
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Judul Perbanas fasilitasi vaksinasi gotong royong bagi 65.000 karyawan bank 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Program Vaksinasi Gotong Royong 

Halaman/URL https://keuangan.kontan.co.id/news/perbanas-fasilitasi-vaksinasi-
gotong-royong-bagi-65000-karyawan-bank 

Jurnalis Maizal Walfajri 

Tanggal 2021-06-19 11:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Kartika Wirjoatmodjo (Ketua Umum Perbanas) Kami berharap program vaksinasi ini 
dapat berjalan optimal dan berdampak besar, terutama untuk para pelaku industri perbankan 
agar dapat memberikan kenyamanan lebih kepada nasabah 

positive - Kartika Wirjoatmodjo (Ketua Umum Perbanas) Untuk itu, kami telah berkoordinasi 
dengan bank-bank untuk mendapatkan data detil karyawan yang akan divaksin, baik di Jakarta, 
maupun di daerah. Data ini akan terus kami perbarui agar pelaksanaan vaksinasi di Jakarta dan 
daerah bisa berjalan lancar. Harapannya, semua karyawan bank di seluruh Indonesia sudah 
selesai divaksinasi pada akhir Juli nanti 

positive - Heru Kristiyana (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK) Asosiasi perbankan 
lainnya saya harapkan melakukan hal yang sama, mengingat keberhasilan program vaksinasi ini 
merupakan dalam pemulihan ekonomi nasional 

positive - Honesti Basyir (Direktur Utama Bio Farma) Seperti diketahui, Pemerintah dan kalangan 
swasta tengah berupaya mengejar target 20 juta karyawan swasta yang ikut dalam program ini, 
dapat terealisasi secara bertahap. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat 
memenuhi permintaan dan menyesuaikannya dengan stok vaksin yang ada saat ini yakni 
sebanyak 1.500.000 dosis 

positive - Agus Chandra (Plt Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika) Melalui program ini, 
kami juga berharap di kelompok Perbanas dapat terbentuk. Dengan demikian, seluruh bank 
peserta Perbanas dapat melayani nasabahnya dengan lebih tenang dan nyaman 

neutral - Rosan P. Roeslani (Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin)) Antusiasme ini sangat positif 
dan kami harap hal ini dapat segera dilakukan secara menyeluruh di daerah 

 

Ringkasan 
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Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) mendukung program vaksinasi corona nasional 
melalui pelaksanaan vaksinasi gotong royong secara mandiri. Untuk itu, Perbanas menyiapkan 
130.000 dosis vaksin Sinopharm yang akan disuntikkan kepada 65.000 karyawan dari 48 bank 
pemerintah, swasta nasional, asing dan daerah. Sebanyak 50.000 karyawan akan menerima 
vaksinasi gotong royong di Sentra Vaksinasi Perbanas Lapangan Tenis Indoor Senayan Jakarta 
yang dilaksanakan pada 19 -30 Juni 2021 untuk vaksinasi pertama dan 11 - 19 Juli 2021 untuk 
vaksinasi kedua. Sedangkan 15.000 karyawan akan mendapatkan vaksin gotong royong di 
Sentra vaksinasi Perbanas wilayah yang tersebar di Bandung, Semarang, Surabaya dan kota-
kota besar lainnya. 

 

PERBANAS FASILITASI VAKSINASI GOTONG ROYONG BAGI 65.000 KARYAWAN 
BANK 

Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) mendukung program vaksinasi corona nasional 
melalui pelaksanaan vaksinasi gotong royong secara mandiri. Untuk itu, Perbanas menyiapkan 
130.000 dosis vaksin Sinopharm yang akan disuntikkan kepada 65.000 karyawan dari 48 bank 
pemerintah, swasta nasional, asing dan daerah. 

Sebanyak 50.000 karyawan akan menerima vaksinasi gotong royong di Sentra Vaksinasi 
Perbanas Lapangan Tenis Indoor Senayan Jakarta yang dilaksanakan pada 19 -30 Juni 2021 
untuk vaksinasi pertama dan 11 - 19 Juli 2021 untuk vaksinasi kedua. Sedangkan 15.000 
karyawan akan mendapatkan vaksin gotong royong di Sentra vaksinasi Perbanas wilayah yang 
tersebar di Bandung, Semarang, Surabaya dan kota-kota besar lainnya. 

Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo atau yang akrab disapa Tiko, menjelaskan dalam 
program vaksinasi mandiri tersebut, pihaknya menggandeng Bio Farma dan Kimia Farma untuk 
menyediakan vaksin Sinopharm yang sudah memperoleh izin penggunaan darurat dari Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu vaksin yang aman. 

"Kami berharap program vaksinasi ini dapat berjalan optimal dan berdampak besar, terutama 
untuk para pelaku industri perbankan agar dapat memberikan kenyamanan lebih kepada 
nasabah," kata Tiko dalam pernyataan resmi pada Sabtu (19/6). 

Tiko juga menegaskan, vaksinasi di industri jasa keuangan ini akan diprioritaskan untuk para 
pekerja bank yang paling sering berinteraksi langsung dengan nasabah. 

"Untuk itu, kami telah berkoordinasi dengan bank-bank untuk mendapatkan data detil karyawan 
yang akan divaksin, baik di Jakarta, maupun di daerah. Data ini akan terus kami perbarui agar 
pelaksanaan vaksinasi di Jakarta dan daerah bisa berjalan lancar. Harapannya, semua karyawan 
bank di seluruh Indonesia sudah selesai divaksinasi pada akhir Juli nanti," kata Tiko. 

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, menyampaikan 
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Perbanas atas terselenggaranya program vaksinasi 
gotong royong secara mandiri. Hal ini merupakan bentuk dukungan Perbanas dalam percepatan 
program vaksinasi Covid-19, untuk mencapai target terciptanya di bulan Agustus 2021. 

OJK mengharapkan agar Perbanas dan Himbara yang juga telah melakukan vaksinasi gotong 
royong dapat mempercepat dan memperluas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh daerah. 

"Asosiasi perbankan lainnya saya harapkan melakukan hal yang sama, mengingat keberhasilan 
program vaksinasi ini merupakan dalam pemulihan ekonomi nasional," ujar Heru. 
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Secara terpisah, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, menyebutkan, sebagai 
pengemban tugas dari Pemerintah untuk melaksanakan dan mendistribusikan vaksin Covid-19 
sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10/2021, pihaknya mendukung sepenuhnya program 
Vaksinasi Gotong Royong yang digelar Perbanas hari ini. 

"Seperti diketahui, Pemerintah dan kalangan swasta tengah berupaya mengejar target 20 juta 
karyawan swasta yang ikut dalam program ini, dapat terealisasi secara bertahap. Kami akan 
berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi permintaan dan menyesuaikannya 
dengan stok vaksin yang ada saat ini yakni sebanyak 1.500.000 dosis," tuturnya. 

Senada, Plt. Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) Agus Chandra, mengatakan, 
pihaknya sangat mengapresiasi kiprah Perbanas dalam membantu goal Pemerintah yang 
menginginkan (kekebalan kelompok) di Indonesia segera terbentuk. 

"Melalui program ini, kami juga berharap di kelompok Perbanas dapat terbentuk. Dengan 
demikian, seluruh bank peserta Perbanas dapat melayani nasabahnya dengan lebih tenang dan 
nyaman," kata Agus. 

Dalam proses penyuntikan vaksin, lanjut Agus, Bio Farma telah menunjuk KFD sebagai 
pelaksana. Oleh karena itu, Agus memastikan bahwa KFD berkomitmen untuk melaksanakan 
amanat tersebut sesuai petunjuk teknis Kementerian Kesehatan dan standard operasional 
prosedur (SOP). 

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani menyatakan pihaknya 
mengapresiasi langkah Perbanas dan pelaku industri sektor keuangan yang terus berkomitmen 
dalam percepatan vaksinasi Gotong Royong yang sebelumnya telah diinisiasi oleh Kadin. 
"Antusiasme ini sangat positif dan kami harap hal ini dapat segera dilakukan secara menyeluruh 
di daerah," tutur Rosan. 
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Judul Pemerintah Siap Pulangkan 293 Pekerja Migran Bermasalah dari 
Malaysia 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210619/12/1407516/pemerintah-
siap-pulangkan-293-pekerja-migran-bermasalah-dari-malaysia 

Jurnalis Newswire 

Tanggal 2021-06-19 11:29:00 

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 - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, 
Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK) Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk 
menerima kedatangan Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia, mulai dari koordinasi dengan 
Kementerian Luar Negeri terkait pendataan para pekerja migran hingga kesiapan anggaran 
pemerintah pusat dan daerah 

neutral - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia) Kami telah menerima data sebanyak 293 pekerja yang akan dipulangkan termasuk 
ke dalam kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, anak-anak, serta pekerja yang 
memiliki riwayat penyakit bahaya 

 

Ringkasan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 
bersama dengan kementerian dan lembaga terkait terus mematangkan persiapan kepulangan 
pekerja migran bermasalah dari Malaysia. Seperti diketahui, Pemerintah Malaysia akan 
mendeportasi 7.200 PMI imbas kebijakan lockdown yang diberlakukan negara jiran tersebut 
akibat melonjaknya kasus Covid-19. 

 

PEMERINTAH SIAP PULANGKAN 293 PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DARI 
MALAYSIA 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 
bersama dengan kementerian dan lembaga terkait terus mematangkan persiapan kepulangan 
pekerja migran bermasalah dari Malaysia. 
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Seperti diketahui, Pemerintah Malaysia akan mendeportasi 7.200 PMI imbas kebijakan lockdown 
yang diberlakukan negara jiran tersebut akibat melonjaknya kasus Covid-19. 

"Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menerima kedatangan Pekerja Migran 
Indonesia dari Malaysia, mulai dari koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait 
pendataan para pekerja migran hingga kesiapan anggaran pemerintah pusat dan daerah," kata 
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK 
Femmy Eka Kartika Putri, dikutip dari tempo.co, Sabtu (19/6/2021). 

Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 
Judha Nugraha mengatakan KBRI Kuala Lumpur telah menerima data mengenai kondisi dan 
daerah pekerja yang akan dipulangkan ke Indonesia. 

"Kami telah menerima data sebanyak 293 pekerja yang akan dipulangkan termasuk ke dalam 
kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, anak-anak, serta pekerja yang memiliki 
riwayat penyakit bahaya," tuturnya. 

Selanjutnya, Kementerian Sosial juga akan terlibat dalam program rehabilitas sosial secara 
langsung maupun tidak langsung. Kegiatan rehabilitas sosial tersebut terdiri dari dukungan 
pemenuhan kebutuhan hidup layak, dukungan keluarga, bantuan sosial, serta dukungan 
aksesibilitas. 
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Judul Prodi Informatika FTI UKDW Adakan Sertifikasi Microsoft Technology 
Associate 

Nama Media Kedaulatan Rakyat 

Newstrend Sertifikasi Microsoft Technology Associate 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis d 

Tanggal 2021-06-19 11:16:00 
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Warna Warna 

AD Value Rp 23.052.000 

News Value Rp 115.260.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Laurentius Kuncoro Probo Saputra MEng (Koordinator KP Informatika) Saat ini, ada 
tiga jenis sertifikasi yang terakreditasi internasional dari lembaga eksternal yang ditawarkan oleh 
Informatika UKDW yaitu MTA, AWS dan sertifikasi dari BNSP 

 

Ringkasan 

Pengembangan sumberdaya manusia sebagai intellectual asset menjadi salah satu faktor yang 
penting dalam mendukung produktivitas dan keunggulan kompetitif suatu institusi. Namun, di 
kalangan pencari kerja, tenaga kerja maupun dunia pendidikan masih kurang memahami 
pentingnya sertifikasi. Padahal sertifikasi kompetensi dapat dijadikan pertimbangan dalam 
penerimaan tenaga kerja serta pemberian upah dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Melihat 
pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja Prodi Informatika Fakultas Teknologi 
Informasi (FTI) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta bekerja sama dengan Trust 
Training Partners kembali mengadakan sertifikasi 

 

PRODI INFORMATIKA FTI UKDW ADAKAN SERTIFIKASI MICROSOFT TECHNOLOGY 
ASSOCIATE 

Pengembangan sumberdaya manusia sebagai intellectual asset menjadi salah satu faktor yang 
penting dalam mendukung produktivitas dan keunggulan kompetitif suatu institusi. Namun, di 
kalangan pencari kerja, tenaga kerja maupun dunia pendidikan masih kurang memahami 
pentingnya sertifikasi. Padahal sertifikasi kompetensi dapat dijadikan pertimbangan dalam 
penerimaan tenaga kerja serta pemberian upah dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. 

Melihat pentingnya sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja Prodi Informatika Fakultas Teknologi 
Informasi (FTI) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta bekerja sama dengan Trust 
Training Partners kembali mengadakan sertifikasi 
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Microsoft Technology Associate (MTA) bagi mahasiswa Informatika UKDW Dosen Informatika 
UKDW, Laurentius Kuncoro Probo Saputra MEng, Jumat (18/6) menyatakan, sertifikasi MTA 
merupakan dasar dalam penguasaan teknologi berbasis Microsoft yang dikelola Lembaga Kursus 
dan Pelatihan Trust Training Partner sebagai vendor sertifikasi. 

Sertifikasi MTA, katanya, dapat digunakan sebagai bukti validasi kredibilitas peserta yang akan 
teijun ke dunia karier profesional. Ujian ini diikuti 42 peserta dengan materi meliputi database 
funda-mentals, 'introduction to programming using python, Software development 
fundamentals, introduction to programming using HTML & CSS'. 

Kuncoro menambahkan, sertifikasi MTA bertujuan membekali mahasiswa terkait sertifikasi 
profesional yang disyaratkan sebagai pendamping ijazah. Sertifikasi internasional ini, merupakan 
salah satu syarat yang wajib dilalui mahasiswa FTI UKDW agar dapat diyudi-sium, sehingga bisa 
mengikuti wisuda. 

Selain penilaian dari pihak internal, Informatika UKDW juga mensyaratkan mahasiswanya untuk 
mengikuti sertifikasi dari lembaga eksternal. 

"Saat ini, ada tiga jenis sertifikasi yang terakreditasi internasional dari lembaga eksternal yang 
ditawarkan oleh Informatika UKDW yaitu MTA, AWS dan sertifikasi dari BNSP (Ria)-d 

caption: 

Para peserta saat mengikuti ujian sertifikasi Microsoft Technology Associate. 
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Judul Pemerintah Siap Pulangkan 293 Pekerja Migran Kelompok Rentan dari 
Malaysia 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1474314/pemerintah-siap-pulangkan-
293-pekerja-migran-kelompok-rentan-dari-malaysia 

Jurnalis Dewi Nurita 

Tanggal 2021-06-19 11:09:00 

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 - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, 
Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK) Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk 
menerima kedatangan Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia, mulai dari koordinasi dengan 
Kementerian Luar Negeri terkait pendataan para pekerja migran hingga kesiapan anggaran 
pemerintah pusat dan daerah 

negative - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia) Kami telah menerima data sebanyak 293 pekerja yang akan dipulangkan 
termasuk ke dalam kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, anak-anak, serta pekerja 
yang memiliki riwayat penyakit bahaya 

 

Ringkasan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 
bersama dengan kementerian dan lembaga terkait mengadakan Rapat Koordinasi Lanjutan 
Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dari Malaysia, kemarin. Pemerintah 
Malaysia akan mendeportasi 7.200 PMI imbas kebijakan lockdown yang diberlakukan negara 
jiran tersebut akibat melonjaknya kasus Covid-19. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas 
Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan tujuan 
diadakannya rapat koordinasi lanjutan ini guna mematangkan persiapan kepulangan PMI 
bermasalah dari Malaysia. 

 

PEMERINTAH SIAP PULANGKAN 293 PEKERJA MIGRAN KELOMPOK RENTAN DARI 
MALAYSIA 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 
bersama dengan kementerian dan lembaga terkait mengadakan Rapat Koordinasi Lanjutan 
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Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dari Malaysia, kemarin. Pemerintah 
Malaysia akan mendeportasi 7.200 PMI imbas kebijakan lockdown yang diberlakukan negara 
jiran tersebut akibat melonjaknya kasus Covid-19. 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK 
Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan tujuan diadakannya rapat koordinasi lanjutan ini guna 
mematangkan persiapan kepulangan PMI bermasalah dari Malaysia. 

“Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menerima kedatangan Pekerja Migran 
Indonesia dari Malaysia, mulai dari koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait 
pendataan para pekerja migran hingga kesiapan anggaran pemerintah pusat dan daerah,” ujaran 
Femmy dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Sabtu, 19 Juni 2021. 

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Judha 
Nugraha, KBRI Kuala Lumpur telah menerima data mengenai kondisi dan daerah pekerja yang 
akan dipulangkan ke Indonesia. 

“Kami telah menerima data sebanyak 293 pekerja yang akan dipulangkan termasuk ke dalam 
kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, anak-anak, serta pekerja yang memiliki 
riwayat penyakit bahaya,” tuturnya. 

Selanjutnya, Kementerian Sosial juga akan terlibat dalam program rehabilitas sosial secara 
langsung maupun tidak langsung. Kegiatan rehabilitas sosial tersebut terdiri dari dukungan 
pemenuhan kebutuhan hidup layak, dukungan keluarga, bantuan sosial, serta dukungan 
aksesibilitas. 
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Judul ASN Dilarang Cuti Berdekatan Libur Nasional 

Nama Media Analisa Daily 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg1&8 

Jurnalis ANT 

Tanggal 2021-06-19 11:05:00 

Ukuran 195x66mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 6.240.000 

News Value Rp 62.400.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan demi 
kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19, bahwa hak cuti ASN untuk sementara 
ditiadakan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar 
keagamaan libur. Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain 
saja 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sebagaimana arahan Presiden bahvva semua untuk menjaga kesehatan masyarakat 
dari pandemi Covid-19 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sebagaimana arahan Presiden bahvva semua untuk menjaga kesehatan masyarakat 
dari pandemi Covid-19. 

neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Bahwa surat edaran Menpan RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah 
kantor itu tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang 
diubah adalah yang tidak ada ritual ibadahnya 

 

Ringkasan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo 
mengatakan. Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan 
dengan hari libur nasional tahun 2021. "ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti 
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perorangan, tetapi kami putuskan demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19, bahwa 
hak cuti ASN untuk sementara ditiadakan," katanya dalam konferensi pers secara virtual yang 
dipantau di Jakarta, Jumat (18/6). 

 

ASN DILARANG CUTI BERDEKATAN LIBUR NASIONAL 

Jakarta, (Analisa) 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo 
mengatakan. Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan 
dengan hari libur nasional tahun 2021. 

"ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan demi 
kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19, bahwa hak cuti ASN untuk sementara 
ditiadakan," katanya dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat (18/6). 

Peniadaan hak cuti kerja yang dimaksud, adalah larangan bagi ASN menjalani cuti kerja berturut-
turut memanfaatkan momentum hari libur nasional. 

"Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur. 
Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain saja," katanya. 

Tjahjo mengatakan pemerintah telah menghilangkan istilah cuti bersama pada tahun 2021 agar 
ASN dapat berkonsentrasi untuk kesehatan masyarakat. "Sebagaimana arahan Presiden bahvva 
semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19." katanya. 

Sistem kerja bagi ASN, kata Tjahjo, masih merujuk kepada Surat Edaran (SE) Nomor 67/2020 
yang mengatur sistem kerja ASN di masa normal baru. 

"Bahwa surat edaran Menpan RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah kantor itu 
tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan," katanya. 

Tjahjo menambahkan masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah perlu patuh pada 
ketentuan zona merah di wilayah setempat sesuai keputusan Satgas Penanganan Covid-19. 

Libur Digeser 

Selain melarang cuti serentak bagi ASN. Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan 
pengubahan hari libur nasional dan cuti bersama 2021 yang tertuang dalam Surat Keputusan 
Bersama (SKB ) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712/ 2021, Nomor 1 /2021, Nomor 3/2021 tentang Hari 
libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. 

Hal itu diputuskan dalam Rakor Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti 
Bersama tahun 2021 yang dipimpin Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, dan 
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. 

LiburTahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 Masehi yang jatuh pada Selasa (10/7) digeser menjadi 
Rabu (11/7). 

Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula pada Selasa (19/10) digeser 
menjadi Rabu (22/10). 
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Sedangkan libur cuti bersama Natal 2021 yang jatuh pada Jumat (24/12), kata Muhadjir, 
ditiadakan dengan pertimbangan yang sama, yakni untuk menghindarkan dari adanya libur 
panjang. 

Menko PMK Muhadjir menambahkan, keputusan pemerintah untuk mengubah hari libur nasional 
dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk 
menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," katanya. (Ant) 
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Judul Simak, Jadwal Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 Usai 
Diubah Pemerintah 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4586028/simak-jadwal-lengkap-
libur-nasional-dan-cuti-bersama-2021-usai-diubah-pemerintah 

Jurnalis Andina Librianty 

Tanggal 2021-06-19 11:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan 
berkaitan dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah COVID-19 yang 
sampai sekarang masih belum bisa tuntas, maka kemudian Bapak Presiden memberikan arahan 
agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, 
maka perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi 
COVID-19. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual 
ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari 
Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan 
masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran COVID-19 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu mempunyai hak cuti perorangan. Tetapi kami putuskan bahwa demi 
kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19 ini, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan 

neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar 
keagamaan Selasa libur. Terus, semua ASN semua minta cutinya hari Senin. Ini dilarang. Cari 
cuti hari lain 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Istilah cuti bersama itu tidak (ada). Semua konsentrasi kesehatan masyarakat sesuai 
arahan Bapak Presiden, Bapak Menko bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari 
pandemi covid yang ada 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur cuti bersama hari Natal 202 1 pada tanggal 24 Desember 2021 
ditiadakan 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 
2021 diubah menjadi Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
tahun 2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 
Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 
3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri 
PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur 
Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

SIMAK, JADWAL LENGKAP LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021 USAI 
DIUBAH PEMERINTAH 

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
tahun 2021. 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 
Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti 
Bersama Tahun 2021. 

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional 
dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menag Yaqut Cholil 
Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. 

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan berkaitan 
dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah COVID-19 yang sampai 
sekarang masih belum bisa tuntas, maka kemudian Bapak Presiden memberikan arahan agar 
ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama," ujar Menko PMK dikutip dari 
laman Setkab, Sabtu (19/6/2021). 

Menko PMK menambahkan, berdasarkan arahan tersebut, pemerintah memutuskan untuk 
mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka 
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-
19. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend," ujarnya. 
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Menko PMK menambahkan, keputusan pemerintah ini didasarkan pada pertimbangan untuk 
menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 
untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan masyarakat pada 
waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran COVID-19," ujarnya. 

Adapun perubahan hari libur nasional cuti bersama tahun 2021 yang tertuang dalam SKB yang 
ditandatangani pada tanggal 18 Juni ini adalah sebagai berikut: 1. Hari Libur Nasional Tahun 
Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 diubah 
menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021; 2. Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad saw. 
yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi hari Rabu tanggal 
20 Oktober 2021; dan 3. 

Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021 dihapuskan. 

Berikut daftar lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 berdasarkan SKB 3 Menteri 
terbaru: Libur Nasional 1. Jumat, 1 Januari, Tahun Baru 2021 Masehi 2. Jumat, 12 Februari, 
Tahun Baru Imlek 2572 Kongzil i3. Kamis, 11 Maret, Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. 

4. Minggu, 14 Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 5. Jumat, 2 April, Wafat Isa Al Masih 
6. Sabtu, 1 Mei, Hari Buruh Internasional 7. Kamis, 13 Mei, Kenaikan Isa Al Masih 8. Kamis-
Jumat, 13-14 Mei, Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah 9. Rabu, 26 Mei, Hari Raya Waisak 2565 10. 
Selasa, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila 11. Selasa, 20 Juli, Hari Raya Iduladha 1442 Hijriah 12. Rabu, 
11 Agustus, Tahun Baru Islam 1443 Hijriah 13. Selasa, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia 14. Rabu, 20 Oktober, Maulid Nabi Muhammad saw. 

15. Sabtu, 25 Desember, Hari Raya Natal Cuti Bersama Rabu, 12 Mei, Cuti Bersama untuk Hari 
Raya Idulfitri 1442 Hijriah Pemerintah memutuskan untuk mengubah libur nasional hari raya 
keagamaan 2021. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk mencegah lonjakan Covid-19. 

Terkait keputusan tersebut, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS pun dilarang mengambil 
hak cuti mereka di hari 'kejepit'. 

"ASN itu mempunyai hak cuti perorangan. Tetapi kami putuskan bahwa demi kemaslahatan 
dalam konteks pandemi Covid-19 ini, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan," jelas 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam 
konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021). 

Adapun salah satu libur nasional yang diubah yakni, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dari 
Selasa 9 Agustus 2021 menjadi Rabu, 10 Agustus 2021. Dengan begitu, Senin 8 Agustus 2021 
adalah hari kerja yang kejepit di antara hari libur. 

"Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan Selasa 
libur. Terus, semua ASN semua minta cutinya hari Senin. Ini dilarang. Cari cuti hari lain," tegas 
Tjahjo. 

Selain itu, dia menekankan bahwa saat ini fokus pemerintah adalah menjaga kesehatan 
masyarakat dari penularan Covid-19. Untuk itu, hak cuti PNS ditiadakan sementara di masa 
pandemi Covid-19. 

"Istilah cuti bersama itu tidak (ada). Semua konsentrasi kesehatan masyarakat sesuai arahan 
Bapak Presiden, Bapak Menko bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi 
covid yang ada," tutur dia. 
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Pemerintah memangkas satu hari cuti bersama Natal 2021. Dengan demikian, cuti bersama Natal 
pada 24 Desember 2021 yang telah dijadwalkan sebelumnya ditiadakan. 

Penghapusan 1 hari cuti bersama tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri. 

"Untuk libur cuti bersama hari Natal 202 1 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan," ujar dia, 
Jumat (18/6/2021). 

Selain itu, pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional. Berdasarkan hasil 
kesepakatan menteri terkait, libur nasioal Tahun Baru Islam 1543 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 
10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW digeser menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi 
Rabu, tanggal 20 Oktober 2021," jelas Muhadjir. 

Adapun menghapus satu hari cuti bersama 2021 dan perubahan dua hari libur nasional ini sesuai 
dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena merebaknya penyebaran Covid-19. 

Keputusan ini telah disepakati oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil 
Qoumas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Lalu, 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. 
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Judul Menaker Segera Terbitkan Surat Edaran Revisi Hari Libur Nasional 2021 

Nama Media aktual.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://aktual.com/menaker-segera-terbitkan-surat-edaran-revisi-hari-
libur-nasional-2021/ 

Jurnalis As'ad Syamsul Abidin 

Tanggal 2021-06-19 10:59:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada 
perusahaan-perusahaan tentang Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. "Kami 
akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui 
Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, 
Sabtu (19/6). 

 

MENAKER SEGERA TERBITKAN SURAT EDARAN REVISI HARI LIBUR NASIONAL 
2021 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada 
perusahaan-perusahaan tentang Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di 
Jakarta, Sabtu (19/6). 

Disampaikan, pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19 di 
Indonesia. 

Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker dan Menteri 
PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, 
Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 
2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy. 
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Adapun, perubahan kedua ini mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang 
jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 20 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 
(Antara). 
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Judul SE Tentang Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Segera 
Diterbitkan 

Nama Media aktual.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://aktual.com/se-tentang-revisi-hari-libur-nasional-dan-cuti-
bersama-segera-diterbitkan/ 

Jurnalis Dewan Redaksi 

Tanggal 2021-06-19 10:55:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian 
surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui Gubernur, Bupati/Walikota 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan 1 hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian 
terkait 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada 
perusahaan-perusahaan tentang revisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. "Kami 
akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui 
Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 
(19/6). 

 

SE TENTANG REVISI HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA SEGERA 
DITERBITKAN 

Kementerian Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada 
perusahaan-perusahaan tentang revisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, 
Sabtu (19/6). 
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Pemerintah telah menyepakati serta merevisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. 
Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia. 

Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker dan Menteri 
PAN-RB nomor 712 tahun 2021, nomor 1 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan 
kedua atas keputusan bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB nomor 642 tahun 2020, nomor 
4 tahun 2020, nomor 4 tahun 2020 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy. 

Adapun, perubahan kedua ini mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang 
jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 20 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucap dia. 
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Sabtu (19/6/2021), mengunjungi alumni Program 
Kartu Prakerja sekaligus membagikan masker sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah 
menangani Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi nasional. 

 

MENKO AIRLANGGA APRESIASI KEMAUAN BELAJAR DAN ADAPTASI ALUMNI 
KARTU PRAKERJA DI MASA PANDEMI 

Surabaya - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Sabtu (19/6/2021), mengunjungi 
alumni Program Kartu Prakerja sekaligus membagikan masker sebagai wujud nyata komitmen 
Pemerintah menangani Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi nasional. 

Selain menerapkan beberapa kebijakan, Program Kartu Prakerja diinisiasi Pemerintah sebagai 
salah satu upaya memulihkan ekonomi nasional melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, 
dan daya saing angkatan kerja Indonesia sekaligus untuk mendorong kewirausahaan di masa 
pandemi. 

Dalam rangkaian kegiatan temu alumni Kartu Prakerja yang dilakukan Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian di Jawa Tengah, Menko Airlangga bertolak ke Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta untuk bertemu dengan Abdul Jalal salah satu alumni Program Kartu Prakerja 
Gelombang 6. 

Manfaat dan modal yang didapat dari mengikuti Program Kartu Prakerja digunakan Jalal untuk 
membangun sebuah usaha kuliner bernama "Martabak Move On". Pengalaman patah hati bagi 
kebanyakan orang mungkin hanya membawa kesedihan, tapi bagi Abdul justru pengalaman itu 
menginspirasi dirinya dalam membangun usaha kuliner dengan nama tersebut. 
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"Sebenarnya yang paling penting dari Program Kartu Prakerja bukan insentifnya, tapi ilmunya. 
Hanya karena belajar cara mengocok telur dengan benar, sekarang martabak saya jadi lebih 
enak," kata Jalal. 

Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, Jalal memang sudah menjalankan usaha kuliner. 
Namun, usaha tersebut belum terlalu berhasil. Merasa membutuhkan tambahan pengetahuan 
dalam berjualan dan mengolah makanan, Jalal memutuskan untuk mengikuti Program Kartu 
Prakerja. 

Pelatihan yang diambil adalah "Membuat Banana Coco Roll" dan "Sukses Jual Beli Marketing di 
Media Sosial". 

"Saya sangat mengapresiasi Mas Jalal yang melihat Program Kartu Prakerja ini sebagai sebuah 
peluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengolah dan memasarkan produk 
usahanya. Situasi pandemi ini membuat aktivitas kita beralih ke digital. Mas Jalal memanfaatkan 
situasi ini untuk mulai memasarkan produknya secara digital. Semangat pantang menyerah ini 
tentu sangat menginspirasi kita semua," kata Menko Airlangga. 

Pada kesempatan tersebut, disamping membagikan masker, Menko Airlangga didampingi oleh 
Menteri Perindustrian, Deputi Ekonomi Digital,Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Kemenko Perekonomian, PMO Program Kartu Prakerja, Direktur Hubungan 
Kelembagaan Bank BNI dan Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan bantuan berupa 
kompor dan mixer untuk Jalal. Selain itu, pemilik usaha "Martabak Move On" tersebut juga 
mendapatkan Kredit Usaha Rakyat dari Bank BNI. 

"Keberhasilan Kartu Prakerja sangat bergantung kepada bagaimana penerimanya memanfaatkan 
pelatihan yang ada. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh penerima Kartu Prakerja agar 
menggunakan kesempatan ini untuk skilling, upskilling, dan reskilling," pungkas Airlangga. 

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga secara spontan bernostalgia mengunjungi 
tempat tinggalnya semasa menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dengan sangat 
antusias Menko Airlangga menceritakan cerita hidupnya ketika menjadi mahasiswa. Baginya, 
tempat tersebut memiliki banyak kenangan yang tak terlupakan hingga saat ini.[ rea ]. 
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Pemerintah kembali melakukan penyesuaian pemberlakuan cuti bersama dan hari libur nasional 
di tahun 2021. Penyesuaian kali ini dilakukan mengingat perkembangan kondisi pandemi Covid-
19 di Tanah Air. 

 

DAFTAR TERBARU CUTI BERSAMA DAN HARI LIBUR NASIONAL 2021 

Pemerintah kembali melakukan penyesuaian pemberlakuan cuti bersama dan hari libur nasional 
di tahun 2021. 

Penyesuaian kali ini dilakukan mengingat perkembangan kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air. 

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK), Muhadjir Effendy dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (18/6/2021). 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka 
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-
19," ujar Muhadjir. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 
Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, 
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional 
dan Cuti Bersama tahun 2021. 

Adapun, cuti bersama dan libur nasional yang diubah adalah sebagai berikut:  

Tahun Baru Islam Hari libur perayaan Tahun Baru Islam yang jatuh pada 10 Agustus 2021 
diundur sehari menjadi 11 Agustus 2021. 
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Maulid Nabi Muhammad SAW Hari libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW juga diundur 
satu hari menjadi 20 Oktober 2021. Awalnya jatuh pada 19 Oktober 2021. 

Cuti bersama Natal 2021 Terakhir, penghapusan cuti bersama Natal 2021 yakni tanggal 24 
Desember 2021. 

Penghapusan ini untuk menghindari adanya akhir pekan panjang yang berpotensi menimbulkan 
pergerakan masyarakat dan berisiko meningkatkan penularan virus. 

"Pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 
untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan masyarakat pada 
waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19," jelas Menko PMK. 

Mantan Mendikbud ini juga menegaskan, perubahan hari libur yang ditetapkan pada perayaan-
perayaan keagamaan ini diambil untuk perayaan yang tidak disertai dengan ritual ibadah. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," kata dia. 

Sebelumnya, Pemerintah juga sempat menyesuaikan pelaksanaan libur nasional dan cuti 
bersama di tahun 2021 dengan alasan yang sama. 

Dari 7 hari cuti bersama di tahun 2021, 5 di antaranya dipangkas atau ditiadakan. 

Lima hari cuti bersana itu adalah: - Cuti bersama Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 12 Maret 
2021 - Cuti bersama Lebaran 17, 18, dan 19 Mei 2021 - Cuti bersama Natal 27 Desember 2021  
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada 
perusahaan-perusahaan tentang Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. "Kami 
akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui 
Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, 
Sabtu. 

 

MENAKER SEGERA TERBITKAN SURAT EDARAN REVISI LIBUR NASIONAL 2021 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada 
perusahaan-perusahaan tentang Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di 
Jakarta, Sabtu. 

Disampaikan, pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19 di 
Indonesia. 

Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker dan Menteri 
PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, 
Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 
2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy. 

Adapun, perubahan kedua ini mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang 
jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. 
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Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 20 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian 
surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui Gubernur, Bupati/Walikota 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan 1 hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian 
terkait 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada 
perusahaan-perusahaan tentang Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. "Kami 
akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui 
Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, 
Sabtu. 

 

MENAKER SEGERA TERBITKAN SURAT EDARAN REVISI HARI LIBUR NASIONAL 
2021 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada 
perusahaan-perusahaan tentang Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di 
Jakarta, Sabtu. 
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Disampaikan, pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19 di 
Indonesia. 

Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker dan Menteri 
PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, 
Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 
2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy. 

Adapun, perubahan kedua ini mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang 
jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 20 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker berupaya mengoptimalkan kinerja 
petugas pengantar kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan upaya dalam 
menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat pesatnya perkembangan teknologi 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena dalam situasi pandemi Covid-19 kita 
harus tetap produktif. Koordinasi yang kuat dan berkesinambungan antara Pengantar Kerja di 
Kementerian Ketenagakerjaan maupun di BP2IP itu sangat diperlukan karena banyak masalah, 
banyak persoalan menyangkut ketenagakerjaan saat ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Di pundak Pengantar Kerja inilah kami 
taruhkan. Saya berharap mereka dapat menjadi ujung tombak penempatan kerja. mereka 
memiliki peran sangat strategis dan penting dalam menyukseskan lima dari sembilan lompatan 
besar Kementerian Ketenagakerjaan 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja yang sudah 
diberikan bimbingan teknis pelayanan penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker melalui 
Direktorat Bina Pengantar Kerja sebanyak 200 orang 

 

Ringkasan 

Digitalisasi menjadi norma baru dan sangat penting bagi suatu entitas termasuk perusahaan 
modern maupun institusi pemerintah dalam memberikan layanan kepada publik. Segala sesuatu 
yang serba terdigitalisasi memungkinkan semuanya menjadi lebih transparan dan mudah diakses 
masyarakat luas. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimalkan akan 
menjadi ideal untuk diterapkan pada seluruh sendi kehidupan yang menyangkut kepentingan 
masyarakat luas. 
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REFORMASI BIROKRASI MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 

Digitalisasi menjadi norma baru dan sangat penting bagi suatu entitas termasuk perusahaan 
modern maupun institusi pemerintah dalam memberikan layanan kepada publik. 

Segala sesuatu yang serba terdigitalisasi memungkinkan semuanya menjadi lebih transparan dan 
mudah diakses masyarakat luas. 

Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimalkan akan menjadi ideal 
untuk diterapkan pada seluruh sendi kehidupan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 

Reformasi birokrasi salah satunya juga sangat ideal jika diwujudkan melalui akselerasi 
pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Hal ini penting agar 
bangsa ini mampu memenangkan kompetisi di pasar global. 

Oleh karena itu, sejumlah kementerian/lembaga berupaya menerapkan pemanfaatan teknologi 
digital dalam upaya reformasi birokrasi secara internal. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, misalnya. Ia menekankan perlu ada sinergi yang kuat 
dari jajarannya termasuk bagian pengantar kerja pusat dalam menghadapi era digital yang serba 
cepat. 

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

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

Kehadiran secara fisik saat ini semakin berkurang dan dalam beberapa kasus dianggap menjadi 
tak terlampau penting. Apalagi di masa pandemi Covid-19. Maka pilihan penggunaan aplikasi 
sekarang ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, diharapkan pengantar kerja dapat menjadi agen 
perubahan yang mampu memberi warna baru dalam budaya organisasi dimanapun berkarya. 

Pihaknya pun menggelar kegiatan khusus bertajuk "Sinergitas Pejabat Fungsional Pengantar 
Kerja di Pusat Dalam Era Digitalisasi" Dalam Rangka Perencanaan Karir Pejabat Fungsional 
Pengantar Kerja dan diikuti sekitar 200 orang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja belum lama 
ini. 

"Karena dalam situasi pandemi Covid-19 kita harus tetap produktif. Koordinasi yang kuat dan 
berkesinambungan antara Pengantar Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan maupun di BP2IP 
itu sangat diperlukan karena banyak masalah, banyak persoalan menyangkut ketenagakerjaan 
saat ini," ujar dia. 

Pengantar Kerja, kata dia, berperan penting untuk menurunkan angka pengangguran. Oleh 
karena itu, dia mendorong agar para Pengantar Kerja menyesuaikan cara pandang dan berpikir, 
agar tidak tertinggal dan mampu memenangkan kompetisi di pasar global. 

"Di pundak Pengantar Kerja inilah kami taruhkan. Saya berharap mereka dapat menjadi ujung 
tombak penempatan kerja. mereka memiliki peran sangat strategis dan penting dalam 
menyukseskan lima dari sembilan lompatan besar Kementerian Ketenagakerjaan," katanya. 

Kelima lompatan besar yang terkait dengan penempatan tenaga kerja tersebut, kata dia, yakni; 
Ekosistem Digital SIAPKerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Pengembangan Talenta Muda, 
Transformasi Kewirausahaan, dan Perluasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 
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Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, 
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja perlu dibekali dengan peningkatan pengetahuan dan 
kemampuan baik hard skill sesuai era digitalisasi maupun kemampuan soft skill melalui pelatihan 
pembentukan sikap kerja, agar dapat memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yang 
optimal kepada masyarakat. 

"Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan 
penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker melalui Direktorat Bina Pengantar Kerja sebanyak 200 
orang," kata dia. 

Pencegahan korupsi Selain terkait dengan ketenagakerjaan, reformasi birokrasi dan 
pemberantasan korupsi merupakan dua isu penting yang menjadi Visi Pembangunan 2020-2024 
Presiden Joko Widodo. 

Maka memang harus ada upaya yang terkoordinasi untuk memperkuat pengawasan sistem merit 
ASN, penyederhanaan tata kelola birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik. Demikian 
juga dengan agenda pemberantasan korupsi, terutama sistem pencegahan, perlu terus 
diperkuat. 

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 yang menurun, harus menjadi pendorong 
semangat bersama untuk secara lebih serius mengimplementasikan Stranas Pencegahan Korupsi 
2021-2022 agar tidak hanya menjadi dokumen tertulis saja. 

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, dan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, sempat bertemu di Jakarta dan sepakat 
untuk berkerja sama mengawal berbagai program prioritas nasional seperti rekrutmen ASN 
(CPNS dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), mitigasi usulan DPR terkait revisi 
UU ASN, dan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2021-2022. 

Kumolo memberikan penegasan bahwa terkait rekrutmen ASN, jajaran KemenPAN&RB telah 
menyiapkan bebagai regulasi pelaksanaan rekrutmen CPNS dan CPPPK dengan 
mempertimbangkan aspirasi terkait kebutuhan dan jumlah formasi. 

Terkait dengan mitigasi revisi UU ASN, dia juga menerangkan bahwa penting untuk memastikan 
bahwa tidak ada aturan yang dilanggar, dan kaidah dasar dalam sistem merit harus tetap 
menjadi perhatian. UU juga tidak perlu mengatur hal terlalu detail yang menjadi ranah kebijakan 
pemerintah. 

Sedangkan Pramodhawardani merespons akan terus memperkuat komitmen kolaborasi 
pengawalan prioritas dan isu strategis antara KSP dan KemenPAN&RB ini. 

Ia juga menyampaikan terkait arahan presiden untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi, 
yang telah dituangkan di dalam Perpres Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan 
Korupsi. 

Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, khususnya terkait integrasi perencanaan, 
penganggaran, pengadaan barang jasa, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah pusat dan 
daerah, melalui arsitektur SPBE nasional dan instansional dapat segera terwujud pada 2021-
2022. Hal ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi agar semakin meningkat 
sekaligus meminimalkan terjadinya korupsi dalam berbagai sisi tata kelola pemerintahan. 

Pada sisi lain, optimalisasi teknologi informasi menjadi hal yang tidak terelakkan di tengah 
tuntutan transparansi dan reformasi birokrasi di Tanah Air. 
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Judul Pemerintah Revisi SKB Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021, Ini 
Perubahannya 

Nama Media sindonews.com 
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Ukuran 0 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan 1 hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian 
terkait 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian 
surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati/wali kota 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 
Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia. 
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan 
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 

 

PEMERINTAH REVISI SKB LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021, INI 
PERUBAHANNYA 

Pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 
Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia. 
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Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan 
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam keterangan tertulis di Kantor di 
Kemenko PMK, Jumat (18/6/2021). 

Adapun, perubahan kedua ini mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang 
jatuh pada Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kedua, hari libur Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang jatuh pada Selasa, 19 Oktober 2021, 
diubah menjadi Rabu, 22 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti bersama Hari 
Natal 2021. 

"Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti 
kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. "Kami akan menindaklanjuti 
berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati/wali 
kota," kata Menaker Ida. CM (ars). 
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Narasumber 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, 
maka perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi 
Covid-19 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan menghapus 
satu hari libur cuti bersama. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang 
tidak ada ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) 
Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah yang 
tidak ada ritual ibadahnya 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan) Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta 
meningkatnya penyebaran Varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia. 
Oleh karena itu pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama 
Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan 
masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan pengubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
tahun 2021. Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari 
Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menteri 
Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB Tjahjo 
Kumolo. 
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LIBUR NASIONAL BERUBAH, CUTI BERSAMA NATAL 2021 DIHAPUS 

Cirebon: Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan pengubahan hari libur nasional dan 
cuti bersama tahun 2021. Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan 
SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh 
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB 
Tjahjo Kumolo. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka 
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-
19," tegas Menko PMK saat konferensi pers usai rakor melalui media daring di Jakarta, Jumat 
(18/6/2021). 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 
Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari 
libur cuti bersama. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada 
ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend," jelas Menko 
PMK. 

Dalam tahun 2021, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 10 Agustus 
2021 diubah menjadi Rabu 11 Agustus 2021 dan libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 19 
Oktober 2021 diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. Sementara libur Cuti Bersama Hari Natal 
2021 pada 24 Desember 2021 dihapuskan, dengan pertimbangan yang sama, yakni untuk 
menghindarkan dari adanya long weekend. 

Menko PMK menambahkan bahwa keputusan pemerintah untuk mengubah hari libur nasional 
dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk 
menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," imbuh Menko PMK. 

Lebih lanjut Menko PMK mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan 5M protokol 
kesehatan dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. 

"Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta meningkatnya 
penyebaran Varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia. Oleh karena itu 
pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 
untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan masyarakat pada 
waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19," paparnya. (Sumber: 
kominfo.go.id). 
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Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pastikan bahwa informasi 
penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas 
Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi atau Kabupaten/Kota 
setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker yang 
tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan 

neutral - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Kami mendapat informasi bahwa 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman 
PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga 

positive - Yuli Adiratna (Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia) 
Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan pengiriman 11 calon pekerja migran Indonesia 
(CPMI) nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai 
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Hal itu terjadi saat Tim Satgas 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan 
Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker melakukan inspeksi 
mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur. 
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KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN ILEGAL 

Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan pengiriman 11 calon pekerja migran Indonesia 
(CPMI) nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai 
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, 
Makassar, Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dalam keterangan tertulis yang diterima di 
Jakarta, Sabtu menjelaskan 11 CPMI yang akan dikirimkan ke Timur Tengah itu dijanjikan 
pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam mengurusi prosesnya. 

Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika ada pihak-pihak yang merayu 
untuk bekerja keluar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja keluar negeri sebagai PLRT 
di negara Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui 
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan", kata Suhartono. 

Sementara itu, Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran 
Indonesia, Ridho Amrullah mengemukakan sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi 
dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa," katanya. 

Ia menambahkan 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan sehingga membuat perlindungan terhadap mereka menjadi rentan. 

Sebanyak 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, 
Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, 
Purbalingga, dan Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI keluar negeri ini melanggar Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur 
Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," katanya. 

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. 

Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam 
kasus ini. 

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Yuli. 
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Narasumber 

positive - T Rahmatsyah (Kepala Kejaksaan Negeri Medan) Ini merupakan kewajiban bagi seluruh 
badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya. Melalui santunan ini kami berharap ahli waris bisa 
menerima dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari 

positive - T Rahmatsyah (Kepala Kejaksaan Negeri Medan) Ini merupakan kewajiban bagi seluruh 
badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya. Melalui santunan ini kami berharap ahli waris bisa 
menerima dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. 

positive - Aang Supono (Kepala BPJamsostek Cabang Medan Kota) Inilah bentuk negara hadir 
dengan memberikan santunan kepada ahli waris dan berharap kerja sama ini bisa menjadi 
contoh kepada instansi lain agar segera mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta karena tidak 
ada lagi pekerja yang tidak terlindungi. Kini, semua sektor kerja bisa mendapatkan perlindungan 
jaminan sosial 

 

Ringkasan 

BPJamsostek Cabang Medan Kota bersama Kejaksaan Negeri Medan memberikan santunan 
Jaminan Kematian (JKM) akibat kecelakaan kerja kepada ahli waris Alm Yuda Adinata yang 
merupakan pegawai honorer di Kejaksaan Negeri Medan sebesar Rp 181.833.616. Santunan JKM 
ini salah satu manfaat dari jaminan kecelakaan kerja dan merupakan hak setiap peserta 
BPJamsostek yang mengalami risiko meninggal dunia. 

 

BPJAMSOSTEK BAYARKAN SANTUNAN RP181 JUTA 

BPJamsostek Cabang Medan Kota bersama Kejaksaan Negeri Medan memberikan santunan 
Jaminan Kematian (JKM) akibat kecelakaan kerja kepada ahli waris Alm Yuda Adinata yang 
merupakan pegawai honorer di Kejaksaan Negeri Medan sebesar Rp 181.833.616. 

Santunan JKM ini salah satu manfaat dari jaminan kecelakaan kerja dan merupakan hak setiap 
peserta BPJamsostek yang mengalami risiko meninggal dunia. 
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Kepala Kejaksaan Negeri Medan, T Rahmatsyah mengatakan. berdasarkan UU No 24Tahun 2011 
tentang BPJS. bahwa orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri 
dengan membayar gaji, upah maupun imbalan dalam bentuk lainnya wajib mendaftarkan tenaga 
kerja tersebut sebagai peserta BPJamsostek. 

"Ini merupakan kewajiban bagi seluruh badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya. Melalui 
santunan ini kami berharap ahli waris bisa menerima dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-
hari." katanya di Medan. Kamis (17/6). 

Kepala BPJamsostek Cabang Medan Kota, Aang Supono mengungkapkan, dengan diserahkannya 
klaim santunan kematian di mana pekerja sudah menjadi peserta BPJamsostek, pihaknya 
berterima kasih kepada pihak Kejari Kota Medan karena sudah mendaftarkan pekerja 
honorernya. Maka itu. risiko sosial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sudah diberikan 
kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya. 

"Inilah bentuk negara hadir dengan memberikan santunan kepada ahli waris dan berharap kerja 
sama ini bisa menjadi contoh kepada instansi lain agar segera mendaftarkan pekerjanya menjadi 
peserta karena tidak ada lagi pekerja yang tidak terlindungi. Kini, semua sektor kerja bisa 
mendapatkan perlindungan jaminan sosial," ungkap Aang. 

Santunan meninggal dunia ini merupakan salah satu manfaat dari program Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) dan merupakan hak setiap peserta BPJamsostek yang mengalami risiko meninggal 
dunia akibat kecelakaan kerja. (ik) 

caption: 

SANTUNAN KEMATIAN: Kepala BPJamsostek Cabang Medan Kota, Aang Supono (tiga dari kanan) 
memberikan secara simbolis santunan kematian JKM kepada ahli waris Alm Yuda Adinata yang 
merupakan pegawai honorer di Kejaksaan Negeri Medan sebesar Rp 181.833.616 di Medan, 
Kamis {17/6). 
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Narasumber 

negative - La Ode Ahmad Monianse (Wakl Wali Kota Baubau) Sebab tidak sedikit toko-toko besar 
di Baubau ini dari sekian tenaga kerjanya, yang dipertanggungkan di BPJS Ketenagakerjaan 
ataupun Kesehatan tidak lebih dari 5 persen. Ini suatu kondisi sangat memprihatinkan 

positive - La Ode Ahmad Monianse (Wakl Wali Kota Baubau) Olehnya itu kami harap Alfamidi 
sebagai toko modern pertama di Baubau dalam klasifikasi minimarket dapat jadi contoh terbaik 
buat perusahaan lain didalam pengelolaan tenaga kerja 

positive - Fajar Dwi Rachmad (Manager Alfamidi Sultra) Kalau untuk hak pekerja semisal 
keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan itu dari awal sudah kami daftarkan sesuai ketentuan aturan 
berlaku. Kemudian tekait salary(Gaji), kita selalu beri upah sesuai dengan UMK setempat. 
Memang hak-hak pekerja untuk di Alfamidi selalu kita penuhi 

neutral - Fajar Dwi Rachmad (Manager Alfamidi Sultra) Harapannya agar pedagang kecil ini bisa 
menjual produk-produk yang seperti kita jual dengan harga yang sama dengan kami, sehingga 
dengan begitu pasar modern tidak mematikan pengusaha kecil 

 

Ringkasan 

PT Midi Utama Indonesia Tbk terus mengembangkan sayap pelayanannya di Provinsi Sulawesi 
Tenggara(Sultra) dengan membuka gerai Alfamidi pertama di Kota Baubau sekaligus menjadi 
gerai yang ke-53 di Sultra. Gerai Alfamidi pertama di Kota pemilik Benteng terluas di dunia ini 
terletak di jalan Pahlawan kilo meter 4 yang diresmikan langsung Wakil Wali Kota Baubau, La 
Ode Ahmad Monianse, Jum'at(18/6/2021). 
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MULAI DIBUKA DI BAUBAU, ALFAMIDI JADI CONTOH PENGELOLAAN TENAGA 
KERJA 

Baubau: PT Midi Utama Indonesia Tbk terus mengembangkan sayap pelayanannya di Provinsi 
Sulawesi Tenggara(Sultra) dengan membuka gerai Alfamidi pertama di Kota Baubau sekaligus 
menjadi gerai yang ke-53 di Sultra. 

Gerai Alfamidi pertama di Kota pemilik Benteng terluas di dunia ini terletak di jalan Pahlawan kilo 
meter 4 yang diresmikan langsung Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse, 
Jum'at(18/6/2021). 

Dalam sambutannya, La Ode Ahmad Moninase berharap hadirnya toko modern sekelas Alfamidi 
dapat menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang memiliki dinamika begitu tinggi karena 
Kota Baubau menjadi tempat transit dan tujuan belanja masyarakat di kepulauan Buton. 

Selain itu Monianse juga berharap Alfamidi dapat menjadi contoh terbaik bagi perusahaan di 
Baubau dalam pengelolaan tenaga kerja utamanya pemenuhan hak-hak pekerja mulai dari 
pemberian upah sesuai standar dan mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan ataupun Kesehatan. 

"Sebab tidak sedikit toko-toko besar di Baubau ini dari sekian tenaga kerjanya, yang 
dipertanggungkan di BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kesehatan tidak lebih dari 5 persen. Ini 
suatu kondisi sangat memprihatinkan,"ungkapnya. 

"Olehnya itu kami harap Alfamidi sebagai toko modern pertama di Baubau dalam klasifikasi 
minimarket dapat jadi contoh terbaik buat perusahaan lain didalam pengelolaan tenaga 
kerja,"tambahnya. 

Area Manager Alfamidi Sultra, Fajar Dwi Rachmad menuturkan sebagai perusahaan bergerak 
dipenjualan barang-barang kebutuhan pokok, Alfamidi memastikan semua hak-hak pekerjanya 
terpenuhi. Disamping itu, tenaga kerja yang direkrut merupakan pekerja lokal. 

"Kalau untuk hak pekerja semisal keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan itu dari awal sudah kami 
daftarkan sesuai ketentuan aturan berlaku. Kemudian tekait salary(Gaji), kita selalu beri upah 
sesuai dengan UMK setempat. Memang hak-hak pekerja untuk di Alfamidi selalu kita 
penuhi,"ungkap Fajar. 

Ia mengatakan, pihaknya juga membuka ruang memasarkan produk-produk UMKM sesuai yang 
direkomendasikan pemerintah setempat. Selain itu pihaknya memiliki program menyuplai 
barang-barang kebutuhan pokok ke warung-warung kelontong dengan harga relatif murah agar 
tidak mematikan warung kategori kecil disekitar gerai. 

"Harapannya agar pedagang kecil ini bisa menjual produk-produk yang seperti kita jual dengan 
harga yang sama dengan kami, sehingga dengan begitu pasar modern tidak mematikan 
pengusaha kecil,"tuturnya. 

Selain dijalan Pahlawan, Gerai Alfamidi dalam waktu dekat akan hadir dibeberapa titik lain di 
Kota Baubau. Saat ini untuk Sultra, Alfamidi telah ada di Kota Baubau, Kabupaten Konawe 
selatan, Konawe, Kolaka dan kabupaten Bombana. 
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Judul Staf Kemnaker Diberi Pembekalan oleh Motivator Joko Angklung 
Nugroho dengan Lomba Masak 

Nama Media suara.com 

Newstrend Pengantar Kerja 

Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/06/19/090000/staf-kemnaker-
diberi-pembekalan-oleh-motivator-joko-angklung-nugroho-dengan-
lomba-masak 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-19 09:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Motivator, Joko Angklung Nugroho, memberikan pembekalan selama 3 hari kepada para staf 
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). Pembekalan diberikan dengan materi santai dan 
bermain. "Aktivitas yang cenderung bermain, meniadakan kesan menceramahi apalagi 
menggurui. Pelatihan ini terasa sebuah hiburan atau malah dianggap pertunjukan. Kesan ini 
tidak mengurangi bobot pelatihan, tetapi malah menjadi nilai lebih, karena peserta nyaman, 
sementara pesan-pesan dan muatan materi tetap tersampaikan dengan efektif," ujarnya, saat 
memberikan motivasi kepada peserta Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi, di 
Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). 

 

STAF KEMNAKER DIBERI PEMBEKALAN OLEH MOTIVATOR JOKO ANGKLUNG 
NUGROHO DENGAN LOMBA MASAK 

Motivator, Joko Angklung Nugroho, memberikan pembekalan selama 3 hari kepada para staf 
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). Pembekalan diberikan dengan materi santai dan 
bermain. 

"Aktivitas yang cenderung bermain, meniadakan kesan menceramahi apalagi menggurui. 
Pelatihan ini terasa sebuah hiburan atau malah dianggap pertunjukan. Kesan ini tidak 
mengurangi bobot pelatihan, tetapi malah menjadi nilai lebih, karena peserta nyaman, 
sementara pesan-pesan dan muatan materi tetap tersampaikan dengan efektif," ujarnya, saat 
memberikan motivasi kepada peserta Sinergitas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi, di 
Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). 

Sinegritas Pengantar Kerja Pusat dalam Era Digitalisasi dilakukan melalui angklung, memasak 
dan olahraga. 
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Angklung motivatisi ini menunjukkan bahwa harmoni kerja bisa tercipta jika semua peserta 
mengetahui peranannya, bekerja di saat yang tepat, dan tahu menempatkan diri. Para peserta 
diminta untuk membunyikan angklung ketika ada aba-aba darinya. 

"Yang tak kalah penting, pemimpin perubahan harus tahu mengarahkan semua orang, agar 
harmoni tersebut bisa tercipta," kata Joko. 

Sementara pada sesi Teambuilding FoodFigt, peserta dipandu Iyan Govan, untuk memasak 
secara tim, dengan peserta bergantian. 

"Di setiap tim kerja dibutuhkan kerja sama yang harmoni, seirama dan seimbang. Dengan 
memasak, peserta ketahuan bisa bekerjasama atau tidak dalam tim. Dari sini, peserta diharapkan 
makin menyadari pentingnya bekerja sama," kata Iyan, ketika berbincang dengan penulis. 

Pun saat sesi Team Building the Tower, motivasi membangun kerjasama dalam kesatuan kerja. 

"Setiap permainan yang saya tampilkan, selalu ada pembelajaran buat peserta," tegas lelaki 
berusia 39 tahun ini. 

Iyan menambahkan, di setiap permainan yang ditampilkan selalu berbeda, apalagi kegiatan yang 
pesertanya pegawai lembaga negara. 
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Narasumber 

negative - Munisah (Ibu TKW) Sebelum dia (Fauziah) kabur itu, dia sempat nelpon, katanya 'ibu-
ibu saya mau lari (kabur), terus saya bilang jangan-jangan' 

negative - Munisah (Ibu TKW) Katanya dia tidak betah, karena makannya hanya sedikit dikasih 
sarapan hanya pakai kolak, terus katanya tidak dikasih ke luar, sangat ketat, dan handphone -
nya sering disita 

negative - Munisah (Ibu TKW) Saya kira waktu itu, dia akan lari (kabur) itu pakai kaki, lari-lari, 
ternyata dia loncat dari gedung 

negative - Munisah (Ibu TKW) Saya pingin sekali lihat dia, tapi tidak punya uang, itupun kemarin 
keberangkatan bapaknya dapat ngutang 

 

Ringkasan 

Munisah tak kuasa menahan tangis mendengar cerita anaknya Fauziah yang kabur dengan 
melompat dari Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri, Central Karya Semesta, Malang, 
Jawa Timur setinggi 15 meter. Fauziah merupakan salah satu calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) 
yang akan dikirimkan ke Singapura, namun karena tidak betah menerima perlakuan saat berada 
di tempat latihan, sehingga Fauziah berencana kabur bersama beberapa teman lainnya. 

 

MUNISAH MENANGIS, ANAKNYA YANG MENJADI CALON TKW LONCAT DARI 
GEDUNG SETINGGI 15 METER 

Munisah tak kuasa menahan tangis mendengar cerita anaknya Fauziah yang kabur dengan 
melompat dari Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri, Central Karya Semesta, Malang, 
Jawa Timur setinggi 15 meter. 
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Fauziah merupakan salah satu calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan dikirimkan ke 
Singapura, namun karena tidak betah menerima perlakuan saat berada di tempat latihan, 
sehingga Fauziah berencana kabur bersama beberapa teman lainnya. 

Munisah menuturkan, bahwa sebelum anaknya kabur, Fauziah sempat menelepon untuk 
memberitahukan niatnya untuk kabur. 

"Sebelum dia (Fauziah) kabur itu, dia sempat nelpon, katanya 'ibu-ibu saya mau lari (kabur), 
terus saya bilang jangan-jangan'," kata Munisah, saat ditemui di rumahnya yang berada di Desa 
Labulie, Lombok Tengah, Jumat (18/6/2021). 

Munisah mengatakan, saat itu ia mendengarkan alasan Fauziah inging kabur, karena tidak 
mendapatkan pelayanan yang baik, seperti jarang dikasih makan. 

"Katanya dia tidak betah, karena makannya hanya sedikit dikasih sarapan hanya pakai kolak, 
terus katanya tidak dikasih ke luar, sangat ketat, dan handphone -nya sering disita," kata 
Munisah sambil berlinang air mata. 

Walaupun belum diceritakan banyak soal apa yang terjadi di dalam BLK oleh Fauziah, Munisah 
meyakini ada perlakuan yang tidak baik terhadap putrinya sehingga terpaksa harus nekat loncat 
dari lantai dengan ketinggian 15 meter. 

"Saya kira waktu itu, dia akan lari (kabur) itu pakai kaki, lari-lari, ternyata dia loncat dari gedung," 
kata Munisah, sambil memperagakan membayangkan anaknya jatuh dari gedung. 

Ia sangat merindukan putrinya itu, namun karena keterbatasan uang, ia tidak bisa menjenguk 
anaknya itu dan hanya bisa dijenguk suaminya. 

"Saya pingin sekali lihat dia, tapi tidak punya uang, itupun kemarin keberangkatan bapaknya 
dapat ngutang," kata Munisah. 

Fauziah mengalami patah tulang akibat loncat dari gedung tersebut, dan saat ini masih di rawat 
intensif di rumah sakit. 

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 5 orang termasuk Fauziah nekad loncat dari gedung tersebut 
di Jalan Rajasa Bumiayu, Kota Malang, pada Rabu (9/6/2021) Aksi ke 5 calon TKW tersebut 
menghebohkan masyarakat yang saat itu menemukan mereka dalam keadaan terluka. 

 



 

315 
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negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan 
libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. nah ini dilarang 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal tidak 
diinginkan berkaitan dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 
yang sampai sekarang masih belum bisa tuntas, maka kemudian Bapak Presiden memberikan 
arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat 
Menteri, maka perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran 
pandemi Covid-19. Pengubahan hari libur nasional diterapkan pada hari raya keagamaan yang 
tidak ada ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend 

 

Ringkasan 

Demi mengantisipasi angka kasus Covid-19 yang semakin meningkat, pemerintah 
menghilangkan sementara hak cuti Aparatur Sipil Negara ( ASN ) untuk menekan laju penyebaran 
Covid-19. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(MenPAN RB) Tjahjo Kumolo, dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 18 Juni 2021. 
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DEMI CEGAH PENYEBARAN COVID-19, PEMERINTAH TAK HANYA GESER HARI 
LIBUR NASIONAL 

Demi mengantisipasi angka kasus Covid-19 yang semakin meningkat, pemerintah 
menghilangkan sementara hak cuti Aparatur Sipil Negara ( ASN ) untuk menekan laju penyebaran 
Covid-19. 

Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN 
RB) Tjahjo Kumolo, dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 18 Juni 2021. 

Tjahjo Kumolo mengatakan, ASN dilarang untuk mengambil hak cuti secara berurutan untuk 
mendapatkan libur panjang. 

"Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur, 
terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. nah ini dilarang," tutur Tjahjo Kumolo. 

Selain itu, pemerintah juga melarang kantor pemerintah untuk tutup atau ' lockdown ' agar 
pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. 

Tjahjo Kumolo mengimbau jumlah ASN yang bekerja di kantor pemerintah, untuk menyesuaikan 
aturan Satgas Covid-19. 

Sebelumnya, pemerintah menggeser dua hari libur nasional dan menghapus satu hari cuti 
bersama tahun ini untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, sebagaimana dikutip Pikiran-
Rakyat.com dari laman Anadlu Agency. 

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy 
mengatakan dua hari libur nasional yang diubah yakni libur Tahun Baru Islam 1440 Hijriah yang 
sebelumnya jatuh pada Selasa 10 Agustus diubah menjadi Rabu 11 Agustus. 

Kemudian, untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya jatuh pada 19 Oktober 
diubah menjadi Rabu 20 Oktober. 

Pemerintah juga menghapus cuti bersama perayaan Natal 2021 yang jatuh pada 24 Desember. 

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB hari libur nasional 
dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menag Yaqut Cholil 
Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. 

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan berkaitan 
dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang 
masih belum bisa tuntas, maka kemudian Bapak Presiden memberikan arahan agar ada 
peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama," ujar Muhadjir. 

Menko PMK menambahkan, berdasarkan arahan tersebut, pemerintah memutuskan untuk 
mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka 
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-
19. Pengubahan hari libur nasional diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual 
ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend," ujarnya. 

Menko PMK menyampaikan, keputusan pemerintah ini didasarkan pada pertimbangan untuk 
menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu.***. 
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Ringkasan 

Pemerintah mengubah libur nasional keagamaan di sisa tahun ini untuk mendukung upaya 
pencegahan penularan Covid-19 yang kasusnya melonjak dalam dua pekan terakhir. Aturan 
mainnya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Agama. 

 

PEMERINTAH GESER LIBUR DAN HAPUS CUTI BERSAMA 

JAKARTA. Pemerintah mengubah libur nasional keagamaan di sisa tahun ini untuk mendukung 
upaya pencegahan penularan Covid-19 yang kasusnya melonjak dalam dua pekan terakhir. 
Aturan mainnya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri 
Agama. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 
mengatakan, lewat SKB tiga menteri itu, pemerintah mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari cuti bersama. 
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positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pastikan bahwa informasi 
penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas 
Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi atau Kabupaten/Kota 
setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker yang 
tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan 
Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-UndangNomor 
18Tahun2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang 
pengiriman PMI ke kawasan Timur T engah untuk sektor domestik dan rumah tangga 

 

Ringkasan 

Sebanyak 11 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Timur 
Tengah berhasil digagalkan. Keberangkatan non prosedural yang direkrut dan akan 
diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) 
diendus Kemenaker. Penggagalan ini bermula saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (Satgas PPMI) melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis, 17 Juni di daerah I lalim 
Perdanakusu-ma, Makassar, Jakarta Timur. 

 

11 CPMI GAGAL DIKIRIM KE TIMUR TENGAH 

Sebanyak 11 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Timur 
Tengah berhasil digagalkan. Keberangkatan non prosedural yang direkrut dan akan 
diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) 
diendus Kemenaker. 
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Penggagalan ini bermula saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) 
melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis, 17 Juni di daerah I lalim Perdanakusuma, Makassar, 
Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke 
Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam 
mengurusi prosesnya. 

Atas kejadian tersebut, Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika 
ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja 
ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui 
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan," kata Suhartono, Jumat, 18 Juni. 

Sementara itu, Koordinator PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran 
Indonesia, Ridho Amrullah mengemukakan, Sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat 
informasi dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 
"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," Ridho. 

Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 

Diketahui, 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, 
Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, 
Purbalingga, dan Cilegon. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur T engah untuk sektor domestik dan rumah tangga," kata Ridho. (khf-fin/Iin) 
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Judul Headline Tribun Jabar, Hak Cuti ASN Ditiadakan, Hari Libur Keagamaan 
Digeser Sehari 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/19/headline-tribun-jabar-hak-
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Jurnalis Januar Pribadi Hamel 

Tanggal 2021-06-19 07:53:00 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Hak cuti ASN ditiadakan dan hari libur keagamaan. "Demi kemaslahatan. Dalam konteks pandemi 
Covid-19 ini, hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan," ujar Tjahjo dalam konferensi pers 
virtual, Jumat (18/6). 

 

HEADLINE TRIBUN JABAR, HAK CUTI ASN DITIADAKAN, HARI LIBUR KEAGAMAAN 
DIGESER SEHARI 

Headline Tribun Jabar, hari ini, menyajikan berita terkait hak cuti ASN ditiadakan dan hari libur 
keagamaan. 

Simak selengkapnya Headline Tribun Jabar di bawah ini. 

"Demi kemaslahatan. Dalam konteks pandemi Covid-19 ini, hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan," ujar Tjahjo dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/6). 

Tjahjo menjelaskan pengambilan cuti bersama juga dilarang ketika berdekatan dengan libur 
akhir pekan dan libur hari raya keagamaan. 

ASN, kata Tjahjo, diperbolehkan hanya mengambil libur saat hari raya. 

"Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur, 
terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Nah, ini dilarang. Cuti hari raya, itu saja," jelas 
Tjahjo. 

Tak hanya meniadakan cuti perorangan, pemerintah juga memutuskan untuk menggeser waktu 
libur hari raya keagamaan pada 2021. Keputusan ini disepakati dalam rapat tingkat menteri yang 
dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, kemarin. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," ucap Muhadjir. 
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Pemerintah menggeser libur Tahun Baru Islam yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 menjadi 
hari Rabu 11 Agustus 2021. Selain itu, pemerintah juga menggeser libur Maulid Nabi Muhammad 
SAW yang sedianya hari Selasa 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu 20 Oktober 2021. Adapun 
libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 dihapus. 

Muhadjir mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk menggeser libur nasional hari raya 
keagamaan karena merebaknya kembali penularan Covid-19. Menurut Muhadjir, langkah ini 
dilakukan untuk mengantisipasi akibat dari tingginya penularan Covid-19. 

"Sesuai arahan bapak presiden untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait 
masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang masih 
belum bisa dituntaskan secara baik. Maksud saya secara tuntas," ujar Muhadjir, juga dalam 
konferensi pers virtual, kemarin. 

"Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti 
bersama yang selama ini susah tercantum di SKB antara KemenPAN-RB, Kemenaker dan 
Kemenag." Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mendukung keputusan pemerintah 
menggeser waktu libur hari raya keagamaan ini. "Untuk keamanan tidak apa, karena tidak 
menyangkut ibadah mahdhoh," ujar Dadang. 

Dadang mengatakan langkah pemerintah menggeser dua hari keagamaan Islam tersebut tidak 
akan menjadi persoalan. 

"Tidak masalah asal bukan Hari Raya Idulfitri dan Hari Raya Iduladha," ucap Dadang. (tribun 
network/fahdi/wly) Headline Tribun Jabar Lainnya PILIHAN TRIBUN JABAR. 
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Judul Menaker Ida Pastikan Revisi Tanggal Merah Ditaati Perusahaan 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian 
surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati/wali kota 

 

Ringkasan 

Pemerintah menetapkan kebijakan revisi tanggal merah hari libur nasional dan cuti bersama 
tahun ini. Langkah ini diambil untuk meredam penyebaran COVID-19 yang berpotensi terjadi 
pada libur panjang atau long weekend. Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 
(SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, 
Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang 
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

MENAKER IDA PASTIKAN REVISI TANGGAL MERAH DITAATI PERUSAHAAN 

Pemerintah menetapkan kebijakan revisi tanggal merah hari libur nasional dan cuti bersama 
tahun ini. Langkah ini diambil untuk meredam penyebaran COVID-19 yang berpotensi terjadi 
pada libur panjang atau long weekend. 

Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-
RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, 
Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 
2021. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti 
kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. Petunjuk pelaksanaanya akan 
dikoordinasikan melalui Surat Edaran yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah. 
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"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui gubernur, bupati/wali kota," kata Menaker Ida di Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

Seperti diketahui, perubahan kedua SKB itu mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 
1443 H yang jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 
2021. 

Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad saw. yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 22 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

Sebelumnya, guna merespons peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, Menaker Ida 
meminta perusahaan agar terus memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara 
ketat. 

Dia menegaskan, Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para pekerja dari ancaman 
penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Keselamatan pekerja pun ditegaskan harus jadi 
prioritas utama perusahaan. 
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Judul Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan 

Nama Media Warta Kota 
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Narasumber 

neutral - Muhadjir Efendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Efendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24- Desember, ditiadakan 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19 ini 
bahwa hak cuti ASN itu untuk se-, mentara ditiadakan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19 ini 
bahwa hak cuti ASN itu untuk se-, mentara ditiadakan. 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden, arahan Pak Menko bahwa semua untuk 
menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi covid yang ada 

 

Ringkasan 

Pemerintah memutuskan untuk mengganti dua hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama 
Natal 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Efendy mengatakan, keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi Covid-19 yang 
belum membaik. "Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama," kata Muhadjir dalam-konferensi pers secara virtual, 
Jumat (18/6). 
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CUTI BERSAMA NATAL 2021 DITIADAKAN 

Pemerintah memutuskan untuk mengganti dua hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama 
Natal 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Efendy mengatakan, keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi Covid-19 yang 
belum membaik. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," kata Muhadjir dalam-konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6). 

Libur nasional yang diganti adalah libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dari semula Selasa 10 
Agustus 2021 digeser satu hari menjadi Rabu 11 Agustus 2021. 

Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula Selasa 19 Oktober 2021 menjadi 
Rabu 20 Oktober 2021. "Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24- Desember, ditiadakan," 
kata Muhadjir. 

Ia mengatakan, keputus-an tersebut juga berdasarkan arahan Presiden Jokowi yang meminta 
adanya peninjauan ulang terhadap hari libur nasional dan cuti bersama yang sudah tercantum 
dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. 

SKB tiga menteri tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Cuti ASN ditiadakan 

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi, Birokrasi (Menpan-
RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, hak cuti perorangan untuk aparatur sipil negara (ASN) 
sementara ditiadakan. 

Hal itu diungkapkan Tjahjo merespons adanya peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia usai 
liburan panjang Idul Fitri kemarin. "Kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks 
pandemi Covid-19 ini bahwa hak cuti ASN itu untuk se-, mentara ditiadakan." kata Tjahjo usai 
rapat tentang cuti bersama, Jumat (18/6). 

Tjahjo menjelaskan, yang dimaksud ditiadakan yakni pada saat ASN ingin mengajukan jadwal 
cuti yang berdempetan dengan akhir pekan dan ljbur nasional. 

Ia pun menegaskan, tidak ada istilah cuti bersama, semua harus konsentrasi untuk kesehatan 
masyarakat di masa pandemi. "Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden, arahan Pak Menko 
bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi covid yang ada," ujarnya. 

Tjahjo juga mengatakan, Surat Edaran Menpan-RB Nomor 67 tentang Sistem Kerja Pegawai 
Aparatur Sipil Negara masih berlaku. Sehingga, sampai saat ini tidak ada istilah lockdown untuk 
kawasan pemerintahan karena layanan masyarakat harus tetap jalan. 

'Tapi masing-masing kementerian, lembaga, instansi dan pemda sesuai zona merah di daerah 
sebagaimana yang diputuskan oleh Satgas maupun kepala daerah itu Kementerian bisa 50 
persen kerja di kantor, kerja di rumah. 75 persen kerja di kantor 25 persen kerja di rumah," 
ujarnya. (Kompas.com) 

 

  



 

326 

 

 

 

 

  



 

327 

 

Judul Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 Direvisi Lagi, Ini Rincian 
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Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah Covid-19 
sehingga ada peninjauan ulang libur dan cuti bersama 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Namun pada tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Harus dipahami, pemerintah juga harus memahami psikologis 
umat beragama. Hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama 

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali mengubah hari libur nasional dan cuti bersama 2021 akibat pandemi Covid-
19. Melalui revisi Surat Keputusan Bersama tiga menteri, ada tiga hari libur dan cuti yang berubah 
lagi tahun ini. "Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah Covid-19 
sehingga ada peninjauan ulang libur dan cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021. 

 

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021 DIREVISI LAGI, INI RINCIAN 
TANGGALNYA 

Jakarta - Pemerintah kembali mengubah hari libur nasional dan cuti bersama 2021 akibat 
pandemi Covid-19. Melalui revisi Surat Keputusan Bersama tiga menteri, ada tiga hari libur dan 
cuti yang berubah lagi tahun ini. 
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"Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah Covid-19 sehingga ada 
peninjauan ulang libur dan cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021. 

Pertama, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, Agustus digeser waktunya 
menjadi Rabu, 11 Agustus. Kedua, libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula pada Selasa, 
19 Oktober digeser menjadi Rabu, 22 Oktober. 

Terakhir, libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat, 24 Desember ditiadakan. "Namun pada 
tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari," kata Muhadjir. 

Muhadjir pun meminta masyarakat untuk memahami perubahan kebijakan libur itu demi 
menekan angka kasus Covid-19. 

"Harus dipahami, pemerintah juga harus memahami psikologis umat beragama. Hari libur tetap 
diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama," kata dia. 

Keputusan perubahan hari libur nasional itu telah dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama 
(SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 
Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. 
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Narasumber 

negative - Agus Sumarso (Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga 
Kerja DPMPTSP dan Naker) Apalagi masih pandemi Covid-19 sebagian negara menutup dan 
melakukan PHK besar-besaran. Disebutkannya bahwa ribuan TKI tersebut dipulangkan dari 
negara perantauan yakni Malaysia, Singapura dan Taiwan 

neutral - Agus Sumarso (Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga 
Kerja DPMPTSP dan Naker) Sampang pecahkan rekor merupakan terbanyak se Jatim PMI yang 
pulang dari perantuan 

positive - Agus Sumarso (Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga 
Kerja DPMPTSP dan Naker) Setibanya di Kota Bahari, ratusan pekerja migran tersebut 
dipulangkan ke kampung halamannya untuk isolasi mandiri dalam mencegah sebaran Covid-19 

 

Ringkasan 

Sebanyak 1.980 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sampang, Madura dipuangkan 
ke tanah air. Data itu terhitung sejak tanggal 30 April hingga 17 Juni 2021. Pelaksana Tugas (Plt) 
Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja DPMPTSP dan Naker Sampang Agus 
Sumarso menyampaikan, ribuan PMI asal Sampang itu pulang ke kampung halaman karena 
kontrak kerja di negeri rantau sudah habis. 

 

1.980 PMI MADURA DI PULANGKAN, ISOLASI MANDIRI MENANTI 

Sebanyak 1.980 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sampang, Madura dipuangkan 
ke tanah air. Data itu terhitung sejak tanggal 30 April hingga 17 Juni 2021. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja DPMPTSP dan Naker 
Sampang Agus Sumarso menyampaikan, ribuan PMI asal Sampang itu pulang ke kampung 
halaman karena kontrak kerja di negeri rantau sudah habis. 
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“Apalagi masih pandemi Covid-19 sebagian negara menutup dan melakukan PHK besar-besaran. 
Disebutkannya bahwa ribuan TKI tersebut dipulangkan dari negara perantauan yakni Malaysia, 
Singapura dan Taiwan,” ucapnya Jum’at (18/6/2021). 

Disampaikan Agus bahwa jumlah PMI Sampang yang dipulangkan terbanyak se Jawa Timur. 

“Sampang pecahkan rekor merupakan terbanyak se Jatim PMI yang pulang dari perantuan,” 
katanya 

Agus menambahkan bahwa ribuan PMI itu dijemput oleh tim Kabupaten di Asrama Haji Sukolilo 
Surabaya untuk di antarkan ke daerahnya. 

“Setibanya di Kota Bahari, ratusan pekerja migran tersebut dipulangkan ke kampung halamannya 
untuk isolasi mandiri dalam mencegah sebaran Covid-19,” pungkasnya. (Khairul Umam/ Budi S) 
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Judul Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama 
Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/06/19/07234041/langkah-
pemerintah-cegah-pandemi-memburuk-hapus-cuti-bersama-natal-2021 

Jurnalis Nicholas Ryan Aditya 

Tanggal 2021-06-19 07:23:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Sonny Harry B Harmadi (Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) 
Penanganan Covid-19) Jadi selama libur panjang, akan seperti itu. Jadi kami memang sedang 
mempertimbangkan agar sebaiknya kita tidak ada lagi libur panjang, karena begitu ada libur 
panjang selalu diikuti oleh kenaikan kasus 

negative - Sonny Harry B Harmadi (Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) 
Penanganan Covid-19) Jadi bareng ya, ketika mobilitas naik kepatuhan prokes turun, keduanya 
itu menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya kasus 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember ditiadakan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Tetapi kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19 
ini bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden, arah Pak Menko bahwa semua untuk 
menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi covid yang ada 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah adanya tanda tangan Surat Keputusan 
Bersama (SKB) menteri ini, kami akan menindaklanjutinya berupa pemberian surat edaran 
kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati, wali kota 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sepakat bahwa kita perlu ikhtiar untuk 
menghindarkan penyebaran Covid-19 yang lebih masif 
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Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
Effendy menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk mengganti dua hari libur nasional 
dan meniadakan cuti bersama Natal 2021. Hal tersebut menjadi keputusan yang diambil 
pemerintah menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terakhir. Lonjakan 
kasus itu menandakan situasi Covid-19 di Indonesia belum sepenuhnya membaik. 

 

LANGKAH PEMERINTAH CEGAH PANDEMI MEMBURUK: HAPUS CUTI BERSAMA 
NATAL 2021 HINGGA TIADAKAN HAK CUTI ASN 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
Effendy menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk mengganti dua hari libur nasional 
dan meniadakan cuti bersama Natal 2021. 

Hal tersebut menjadi keputusan yang diambil pemerintah menyusul lonjakan kasus Covid-19 di 
Indonesia beberapa hari terakhir. 

Lonjakan kasus itu menandakan situasi Covid-19 di Indonesia belum sepenuhnya membaik. 

Keputusan yang diambil pada Jumat (18/6/2021), terjadi satu hari setelah Ketua Bidang 
Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi 
mengungkapkan kemungkinan pihaknya mempertimbangkan usulan peniadaan libur panjang. 

Meniadakan libur panjang dipertimbangkan agar tak terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19. 

Diketahui, setiap libur panjang selesai, tren kenaikan kasus Covid-19 selalu terjadi. 

Pemerintah juga memutuskan meniadakan sementara, hak cuti perorangan untuk aparatur sipil 
negara (ASN). 

Keputusan itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi, 
Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo pada hari yang sama, Jumat. 

Tak sampai di situ, pemerintah juga akan menindaklanjuti keputusan peniadaan cuti bersama 
Natal 2021 dan penggantian dua hari libur nasional dengan cara mengirimkan surat edaran (SE) 
kepada perusahaan terkait dua hal tersebut. 

Kali ini, menjadi tugas dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menyampaikan perihal 
SE tersebut kepada perusahaan melalui gubernur, bupati, dan wali kota. 

Wacana hapus libur panjang Lonjakan kasus Covid-19 nyatanya selalu terjadi pasca libur 
panjang. Terkini dan yang sedang dirasakan bersama adalah lonjakan kasus pascalibur Lebaran 
2021. 

Satgas Penanganan Covid-19 menyadari hal itu sebagai ancaman. Sebab, kondisi lonjakan kasus 
Covid-19 juga terjadi pada libur panjang Lebaran tahun 2020. 

Atas dasar itu, Satgas Covid-19 mempertimbangkan untuk mengusulkan peniadaan libur panjang 
agar tak terjadi lonjakan kasus kembali. 

"Jadi selama libur panjang, akan seperti itu. Jadi kami memang sedang mempertimbangkan agar 
sebaiknya kita tidak ada lagi libur panjang, karena begitu ada libur panjang selalu diikuti oleh 
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kenaikan kasus," kata Sonny dalam diskusi virtual yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis 
(17/6/2021). 

Sonny mengatakan, setiap libur panjang, angka positif Covid-19 juga terus meningkat diikuti 
dengan angka kematian. 

Hal itu disebabkan masyarakat yang melakukan mobilitas tidak menerapkan protokol kesehatan 
ketat. 

"Jadi bareng ya, ketika mobilitas naik kepatuhan prokes turun, keduanya itu menjadi salah satu 
pemicu utama meningkatnya kasus," ucapnya. 

Sonny mendorong Satgas Covid-19 di daerah melakukan upaya lebih keras dalam menegakkan 
protokol kesehatan. 

Protokol itu di antaranya memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan 
dengan sabun. 

Hapus cuti bersama Natal dan geser hari libur nasional Satu hari usai Sonny mengemukakan 
usulan peniadaan libur panjang oleh Satgas Covid-19, pemerintah muncul dengan keputusan 
baru. 

Keputusan itu adalah mengganti dua hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 
2021. 

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, keputusan itu dilakukan karena kondisi Covid-19 yang 
belum membaik. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021). 

Adapun libur nasional yang digeser adalah libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dari semula Selasa 
10 Agustus 2021 menjadi Rabu 11 Agustus 2021. 

Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula Selasa 19 Oktober menjadi 20 
Oktober 2021. 

"Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember ditiadakan," ucapnya. 

Tambah Muhadjir, keputusan itu berdasarkan arahan Presiden Jokowi yang meminta peninjauan 
ulang terhadap hari libur nasional dan cuti bersama yang sudah tercantum dalam surat 
keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, dan 
Menpan-RB. 

Peniadaan hak cuti perorangan ASN Upaya pemerintah untuk mewujudkan peniadaan libur 
panjang tampaknya semakin serius. Hal ini terlihat dari keputusan Menpan-RB yang mengatakan, 
hak cuti perorangan untuk ASN sementara ditiadakan. 

Hal itu diungkapkannya usai rapat tentang cuti bersama, Jumat. Ia mengatakan, hal ini ditempuh 
pemerintah guna merespons adanya peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia usai liburan 
panjang Idul Fitri. 

"Tetapi kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19 ini bahwa 
hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan," kata Tjahjo usai rapat tentang cuti bersama, 
Jumat (18/6/2021). 
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Tjahjo menjelaskan, peniadaan yang dimaksud adalah pada saat ASN ingin mengajukan jadwal 
cuti yang berdempetan dengan akhir pekan dan libur nasional. 

Ia menegaskan, tidak ada istilah cuti bersama. Sebab, semua harus konsentrasi untuk kesehatan 
masyarakat di masa pandemi. 

"Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden, arah Pak Menko bahwa semua untuk menjaga 
kesehatan masyarakat dari pandemi covid yang ada," tutur dia. 

Menaker bakal kirim surat edaran Menguatkan kebijakan peniadaan cuti bersama Natal 2021 dan 
penggantian dua hari libur nasional, pemerintah juga akan mengirimkan surat edaran (SE) terkait 
hal tersebut. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah segera memberikan 
SE tersebut kepada perusahaan sebagai pengingat bagi karyawannya. 

"Setelah adanya tanda tangan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri ini, kami akan 
menindaklanjutinya berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui 
gubernur, bupati, wali kota," kata Ida dalam konferensi pers secara virtual, Jumat. 

Ia menjelaskan alasan pemerintah memutuskan mengganti dua hari libur nasional dan 
meniadakan cuti bersama Natal 2021. 

Menurut dia, pemerintah sepakat bahwa perlu ada ikhtiar lagi untuk menghindari penyebaran 
Covid-19 yang lebih parah. 

"Kami sepakat bahwa kita perlu ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran Covid-19 yang lebih 
masif," ujarnya. 
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Judul Dinperinaker Buka Job Fair Virtual 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Job Fair Dinperinaker Pekalongan 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis 38 

Tanggal 2021-06-19 07:09:00 

Ukuran 89x152mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 14.685.000 

News Value Rp 73.425.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Heryu Purwanto (Kepala Seksi Penempatan Kerja) Berdasarkan data terakhir hingga 
Jumat (18/6), dalam pelaksanaan bursa kerja virtual akan diramaikan 17 perusahaan dari dalam 
dan luar Kota. Pekalongan yang sudah terdaftar. Tidak menutup kemungkinan akan diikuti lebih 
dari 20 perusahaan sesuai yang ditargetkan 

positive - Heryu Purwanto (Kepala Seksi Penempatan Kerja) Setelah perusahaan-perusahaan 
masuk mendaftarkan di Sisnaker tersebut, nanti baru pencari kerja ini bisa mendaftar dengan 
masuk juga ke Sisnaker. Panduan pendaftarannya juga akan di-share ke masyarakat berupa 
baliho atau MMT serta memberikan alamat bit.ly nya untuk buku panduan mendaftar bursa kerja 
virtual 

 

Ringkasan 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan akan menyelenggarakan 
kegiatan Bursa Kerja Vitual (Job Fair Virtual) 2021 pada 30 Juni-1 Juli 2021. Kepala Seksi 
Penempatan Kerja Heryu Purwanto mengatakan, karena masih pandemi, kegiatan bursa kerja 
dilakukan dengan layanan virtual untuk menghindari kerumunan. 

 

DINPERINAKER BUKA JOB FAIR VIRTUAL 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan akan menyelenggarakan 
kegiatan Bursa Kerja Vitual (Job Fair Virtual) 2021 pada 30 Juni-1 Juli 2021. 

Kepala Seksi Penempatan Kerja Heryu Purwanto mengatakan, karena masih pandemi, kegiatan 
bursa kerja dilakukan dengan layanan virtual untuk menghindari kerumunan. 

"Berdasarkan data terakhir hingga Jumat (18/6), dalam pelaksanaan bursa kerja virtual akan 
diramaikan 17 perusahaan dari dalam dan luar Kota 
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Pekalongan yang sudah terdaftar. Tidak menutup kemungkinan akan diikuti lebih dari 20 
perusahaan sesuai yang ditargetkan," paparnya saat dihubungi di ruang kerjanya 

Sisnaker 

Menurutnya, dalam bursa kerja virtual tersebut, sejumlah perusahaan yang sudah mendaftar di 
platform Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kementerian Tenaga Kerja RI 
membuka sejumlah posisi lowongan kerja, antara lain untuk mengisi bagian produksi, jasa 
keuangan, dan marketing. 

Dia meminta para pencari kerja di Kota Pekalongan bisa menyiapkan per-syaratan-persyaratan 
berkas berupa soft file seperti foto, ijazah, transkrip nilai, daftar riwayah hidup yang nantinya 
akan diunggah pada saat mendaftar. 

"Setelah perusahaan-perusahaan masuk mendaftarkan di Sisnaker tersebut, nanti baru pencari 
kerja ini bisa mendaftar dengan masuk juga ke Sisnaker. Panduan pendaftarannya juga akan di-
share ke masyarakat berupa baliho atau MMT serta memberikan alamat bit.ly nya untuk buku 
panduan mendaftar bursa kerja virtual," kata Haryu Purwanto 

Untuk tenaga kerja yang terserap belum bisa dirinci, tergantung pada jumlah posisi lowongan 
kerja yang ada di tiap perusahaan. (A 15-38) 
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Judul 12 Orang PMI Asal Sampang Dinyatakan Covid-19 

Nama Media beritajatim.com 

Newstrend PMI Positif COVID-19 

Halaman/URL https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/12-orang-pmi-asal-
sampang-dinyatakan-covid-19/ 

Jurnalis Zamachsari 

Tanggal 2021-06-19 07:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Sebanyak 12 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sampang dinyatakan positif 
Covid-19. Hal itu diketahui saat tim penjemputan mendata ke tempat transit di Asrama Haji 
Sukolilo, Surabaya. Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Agus Mulyadi melalui Kepala 
Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dr. Yuliono menyatakankan 
bahwa ada 12 orang PMI asal Sampang yang terpapar Covid-19 setelah mereka menjalani Uji 
Swab Antigen di tempat transit pemulangan di asrama haji. 

 

12 ORANG PMI ASAL SAMPANG DINYATAKAN COVID-19 

Sampang - Sebanyak 12 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sampang 
dinyatakan positif Covid-19. Hal itu diketahui saat tim penjemputan mendata ke tempat transit 
di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. 

Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Agus Mulyadi melalui Kepala Bidang (Kabid) 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dr. Yuliono menyatakankan bahwa ada 12 
orang PMI asal Sampang yang terpapar Covid-19 setelah mereka menjalani Uji Swab Antigen di 
tempat transit pemulangan di asrama haji. 

"Informasi terakhir yang saya terima, kemarin 12 orang. Itu perkembangan terakhir ya, seingat 
saya segitu," terangnya, Sabtu (19/6/2021). Disinggung terkait daerah asal PMI Sampang dan 
tempat isolasi PMI yang terpapar Covid-19, Yuliono tidak menjelaskan. 

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga Kerja Dan 
Pengembangan DPMPTSP Dan Naker Sampang, Agus sumarso menjelaskan, terhitung dari 30 
April 2021 hingga sekarang saat ini, jumlah PMI asal Kabupaten Sampang yang sudah dijemput 
berjumlah 1980 orang. Rata-rata berasal dari Kecamatan Sokobanah. 

"Yang kita jemput itu sudah dinyatakan negatif Covid-19. Sementara yang positif merupakan 
kewenangan Dinkes Provinsi Jatim. Untuk data pribadi yang terpapar itu sangat dirahasiakan, 
karena khawatir takut dikucilkan warga setempat," tandasnya. [sar/but]. 
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Judul Pemerintah Revisi Libur Nasional dan Cuti Bersama 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis 47 

Tanggal 2021-06-19 06:50:00 

Ukuran 124x197mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 20.460.000 

News Value Rp 61.380.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu sesuai ketentuan itu mempunyai hak cuti perorangan. Tetapi kami putuskan 
bahwa, demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid ini bahwa liak cuti ASN itu untuk 
sementara ditiadakan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu sesuai ketentuan itu mempunyai hak cuti perorangan. Tetapi kami putuskan 
bahwa, demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid ini bahwa liak cuti ASN itu untuk 
sementara ditiadakan. 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan 
Selasa libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Lah ini dilarang. Cari cuti hari lain 
saja 

neutral - Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) Pemerintah ini memahami psikologi atau 
kejiwaan umat beragama di Indonesia. Jadi meskipun pandemi Covid ini masih ada dimana-
mana, belum hilang secara seluruhnya, tetapi hari libur tetap diberikan. Hal itu sebagai bentuk 
penghargaan negara terhadap umat beragama. Demikian pula dengan peniadaan cuti bersama 
pada 24 Desember. Saya kira ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga seluruh 
masyarakat Indonesia, untuk menjaga kesehatan, keselamatan dari pandemi Covid-19 ini 

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali mengubah libur dan cuti bersama 2021. Hal ini dilakukan di tengah 
melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Keputusan merevisi jadwal libur nasional dan cuti 
bersama disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Jumat (18/6). 
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PEMERINTAH REVISI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 

Pemerintah kembali mengubah libur dan cuti bersama 2021. Hal ini dilakukan di tengah 
melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Keputusan merevisi jadwal libur nasional dan cuti 
bersama disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Jumat (18/6). 

Sebelumnya, aturan perubahan jadwal cuti bersama 2021 sudah tertuang dalam Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Pembahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 
Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," kata Muhadjir. 

Adapun rinciannya adalah libur tahun baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 10 
Agustus, diubah menjadi Rabu, 11 Agustus. Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad Saw pada 
19 Oktober diubah menjadi Rabu, 20 Oktober. Selanjutnya, cuti bersama Hari Natal 2021 pada 
24 Desember ditiadakan. 

Sementara itu. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyatakan tidak ada istilah cuti bersama, 
termasuk Natal. Hal ini dilakukan karena fokus saat ini adalah menyelamatkan bangsa dari pan-
demi Covid-19. 

"Yang kedua, kami sudah sampaikan dalam rapat kepada Bapak Menko bahwa istilah cuti 
bersama itu tidak ada. Semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat sebagaimana arahan 
Bapak Presiden, arahan Bapak Menko bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari 
pandemi Covid yang ada," u jar Tjah jo. 

Tjahjo juga menyoroti agar para aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh mengambil cuti di hari 
ke jepit selama pandemi Covid-19. "ASN itu sesuai ketentuan itu mempunyai hak cuti 
perorangan. Tetapi kami putuskan bahwa, demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid ini 
bahwa liak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan." kata Tjahjo. 

"Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan Selasa 
libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Lah ini dilarang. Cari cuti hari lain saja," 
jelasnya. 

Adapun Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas juga menyampaikan keputusan peniadaan 
cuti bersama Natal dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat. 

"Pemerintah ini memahami psikologi atau kejiwaan umat beragama di Indonesia. Jadi meskipun 
pandemi Covid ini masih ada dimana-mana, belum hilang secara seluruhnya, tetapi hari libur 
tetap diberikan. Hal itu sebagai bentuk penghargaan negara terhadap umat beragama. Demikian 
pula dengan peniadaan cuti bersama pada 24 Desember. Saya kira ini sejalan dengan keinginan 
kita semua untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia, untuk menjaga kesehatan, 
keselamatan dari pandemi Covid-19 ini," kata Yaqut. (dtc, H13-47) 
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Judul 6 Perusahaan Lapor Karyawannya Kena Covid-19 

Nama Media Warta Kota 

Newstrend Kasus Positif COVID-19 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Jos 

Tanggal 2021-06-19 06:38:00 

Ukuran 63x137mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 11.340.000 

News Value Rp 34.020.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Kartika Lubis (Kepala Seksi (Kasie) Pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat) Biasanya memang kami mendapatkan laporan dari 
Perusahaan jika ada karyawannya terpapar Covid-19. Jadi mereka ngirim surat ke kami ada 
beberapa karyawannya terpapar Covid-19 

negative - Kartika Lubis (Kepala Seksi (Kasie) Pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat) Yang melaporkan ini ada 6 Perusahaan. Jadi kebanyakan 
mereka ini melaporkan karyawannya yang positif itu karena dampak kluster keluarga, seperti 
halal bihalal 

positive - Kartika Lubis (Kepala Seksi (Kasie) Pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat) Jadi misalnya ada laporan, baik itu surat CRM. Langkah 
kita langsung ke lapangan. Di sana kita memastikan sumbernya dari mana, kontrak, tra-cing 
kantor itu. Kalo terpapar masuk kantor kita minta tutup 3x24 jam 

 

Ringkasan 

Suku Dinas Tenaga Kerja Tranmigrasi dan Energi (Nakertrans-E) Jakarta Pusat mencatat ada 6 
Perusahaan yang melaporkan karyawannya terpapar Covid-19. Jumlah ini terdata dalam dua 
pekan terakhir pasca libur lebaran. Menurut Kepala Seksi Pengawasan Sudin Nakertrans dan 
Energi Jakarta Pusat Kartika Lubis, biasanya pihak Perusahaan akan melaporkan jika ada 
karyawannya yang terpapar atau positif Covid-19 ke Sudin Nakertrans-E. 

 

6 PERUSAHAAN LAPOR KARYAWANNYA KENA COVID-19 

Suku Dinas Tenaga Kerja Tranmigrasi dan Energi (Nakertrans-E) Jakarta Pusat mencatat ada 6 
Perusahaan yang melaporkan karyawannya terpapar Covid-19. 

Jumlah ini terdata dalam dua pekan terakhir pasca libur lebaran. Menurut Kepala Seksi 
Pengawasan Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Pusat Kartika Lubis, biasanya pihak 
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Perusahaan akan melaporkan jika ada karyawannya yang terpapar atau positif Covid-19 ke Sudin 
Nakertrans-E. 

"Biasanya memang kami mendapatkan laporan dari Perusahaan jika ada karyawannya terpapar 
Covid-19. Jadi mereka ngirim surat ke kami ada beberapa karyawannya terpapar Covid-19," kata 
Kartika Lubis, Jumat (18/6/2021). 

Sejauh ini pihaknya mendapatkan laporan ada sebanyak 6 Perusahaan yang memberikan laporan 
jika karyawannya terpapar Covid-19. Jumlah perusahaan yang lapor tersebut memang 
cenderung ada kenaikan jika dibandingkan sebelumnya. 

Dampak libur Lebaran 

Menurut Kartika, jika para karyawan yang terpapar Covid-19, mayoritas terpapar dari kluster 
keluarga,, sejauh ini memang belum ditemukan adanya kluster perkantoran. Dirinya mengklaim 
jika ini merupakan dampak dari liburan lebaran. 

"Yang melaporkan ini ada 6 Perusahaan. Jadi kebanyakan mereka ini melaporkan karyawannya 
yang positif itu karena dampak kluster keluarga, seperti halal bihalal," katanya. 

Menurut Kartika, sejauh ini jumlah karyawan yang tercatat terpapar Covid-19 di setiap 
Perusahaan tidak begitu banyak. Rata-rata di setiap Perusahaan ada dua sampai tiga karyawan. 

Ia menyebut 'belum ada temukan hingga puluhan maupun belasan dari satu perusahaan. 

"Jadi misalnya ada laporan, baik itu surat CRM. Langkah kita langsung ke lapangan. Di sana kita 
memastikan sumbernya dari mana, kontrak, tra-cing kantor itu. Kalo terpapar masuk kantor kita 
minta tutup 3x24 jam," ucapnya, (jos) 
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Judul Libur Nasional dan Cuti Bersama Direvisi, Cek Tanggalnya di Sini 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/06/18/320/2427370/libur-
nasional-dan-cuti-bersama-direvisi-cek-tanggalnya-di-sini 

Jurnalis Feby Novalius 

Tanggal 2021-06-19 06:33:00 

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 - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 
Agustus 2021. Diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi Muhammad 
SAW pada tanggal 19 Oktober menjadi Rabu 20 Oktober 2021 

neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Libur cuti bersama Hari Natal 2021 ditiadakan 

Ringkasan 

Pemerintah memutuskan menggeser libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 2021. 
Adapun libur nasional yang digeser yakni, Libut Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi Muhammad 
SAW. "Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Diubah 
menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 
Oktober menjadi Rabu 20 Oktober 2021," tutur Menko PMK Muhadjir Effendy. 

LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DIREVISI, CEK TANGGALNYA DI SINI 

Pemerintah memutuskan menggeser libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 2021. 
Adapun libur nasional yang digeser yakni, Libut Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi Muhammad 
SAW. "Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Diubah 
menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 
Oktober menjadi Rabu 20 Oktober 2021," tutur Menko PMK Muhadjir Effendy. 

Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk meniadakan cuti bersama Natal 2021. Hal ini 
menjadi keputusan Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(PMK) Muhadjir Effendy seusai rapat internal bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil 
Quomas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo. 

"Libur cuti bersama Hari Natal 2021 ditiadakan," lanjutnya. Libur Tahun Baru Islam dan Maulid 
Nabi Digeser, Cuti Bersama Natal Ditiadakan (fbn). 
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Judul 6 Perusahaan Laporkan Karyawannya Terpapar Covid-19 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Kasus Positif COVID-19 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis Ta 

Tanggal 2021-06-19 06:21:00 

Ukuran 169x94mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 33.800.000 

News Value Rp 169.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Kartika Lubis (Kepala Seksi (Kasie) Pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat) Kami memang biasanya dapat laporan jika ada karyawan 
perusahaan yang positif. Mereka mengirim surat langsung ke kami 

positive - Kartika Lubis (Kepala Seksi (Kasie) Pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pusat) Misalnya ada laporan, baik itu surat langsung ke kami 
atau CRM. Langkah kita langsung ke lapangan. Disana kita memastikan sumbernya dari mana, 
kontrak, tracing kantor itu. Kalau terpapar masuk kantor kita minta tutup 3x24 jam 

 

Ringkasan 

Sebanyak 6 perkantoran atau perusahaan di Jakarta Pusat (Jakpus) melaporkan sejumlah 
karyawannya terpapar Covid - 19. Data tersebut dicatat Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 
dan Energi (Nakertrans dan Energi). Kepala Seksi Pengawasan Sudin Nakertrans dan Energi 
Jakpus, Kartika Lubis mengatakan biasanya perusahaan akan melaporkan jika ada karyawannya 
yang positif Covid-19. 

 

6 PERUSAHAAN LAPORKAN KARYAWANNYA TERPAPAR COVID-19 

Sebanyak 6 perkantoran atau perusahaan di Jakarta Pusat (Jakpus) melaporkan sejumlah 
karyawannya terpapar Covid - 19. Data tersebut dicatat Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 
dan Energi (Nakertrans dan Energi). 

Kepala Seksi Pengawasan Sudin Nakertrans dan Energi Jakpus, Kartika Lubis mengatakan 
biasanya perusahaan akan melaporkan jika ada karyawannya yang positif Covid-19. 

"Kami memang biasanya dapat laporan jika ada karyawan perusahaan yang positif. Mereka 
mengirim surat langsung ke kami," ucap Kartika Lubis saat dikonfirmasi, Jum'at (18/6/2021). 
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Selama dua pekan ini pihaknya mendapatkan laporan ada 6 perusahaan yang melaporkan 
karyawannya terpapar Covid-19. 

Jumlah cenderung ada kenaikan jika dibandingkan sebelumnya. 

Menurut Kartika, sejauh ini jumlah karyawan yang tercatat terpapar Covid-19 di setiap 
perusahaan tidak begitu banyak. Rata-rata di setiap perusahaan ada dua sampai tiga karyawan. 

"Misalnya ada laporan, baik itu surat langsung ke kami atau CRM. Langkah kita langsung ke 
lapangan. Disana kita memastikan sumbernya dari mana, kontrak, tracing kantor itu. Kalau 
terpapar masuk kantor kita minta tutup 3x24 jam," tutupnya, (cr-05/ta) 

Caption : 

Pengecekan sejumlah perkantoran 
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Judul Pemerintah Putuskan Ubah Hari Libur & Cuti Bersama 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg11 

Jurnalis bu 

Tanggal 2021-06-19 06:17:00 

Ukuran 142x181mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 35.500.000 

News Value Rp 106.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu libur cuti bersama, menyusul 
peningkatan penularan Covid-19 belakangan ini. Keputusan perubahan hari libur nasional dan 
peniadaan hari libur cuti bersama diputuskan dalam rapat tingkat menteri di kantor Kemenko 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jumat (18/6). Rapat yang dipimpin Menko 
Bidang PMK Muhadjir Effendy itu dihadiri Menpan RB, Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Yaqut Cholil 
Qoumas dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. 

 

PEMERINTAH PUTUSKAN UBAH HARI LIBUR & CUTI BERSAMA 

Pemerintah mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu libur cuti bersama, menyusul 
peningkatan penularan Covid-19 belakangan ini. 

Keputusan perubahan hari libur nasional dan peniadaan hari libur cuti bersama diputuskan dalam 
rapat tingkat menteri di kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jumat 
(18/6). 

Rapat yang dipimpin Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy itu dihadiri Menpan RB, Tjahjo Kumolo, 
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. 

Dalam penjelasannya, Muhadjir mengungkapkan pemerintah telah menetapkan perubahan hari 
libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri 
yang ditandatangani pada 18 Juni 2021. Perubahan berlaku untuk hari libur nasional Tahun Baru 
Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW serta cuti bersama Hari Raya Natal. 

Hari libur nasional yang diubah yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, yang mulanya jatuh pada 
10 Agustus menjadi 11 Agustus. Kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 19 
Oktober diubah menjadi 20 Oktober. Untuk cuti bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 
dicabut. 
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Muhadjir mengatakan bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo 
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat merebaknya penularan Covid-19 yang 
sampai kini masih belum tuntas. 

Arahan Presiden 

Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap hari libur dan cuti bersama 
yang selama ini tercantum dalam SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

Muhadjir mengutarakan bahwa perubahan hari libur nasional dan cuti bersama merupakan upaya 
pemerintah untuk menekan laju mobilitas masyarakat di Indonesia mengingat angka kasus 
Covid-19 yang kian meningkat. Selain itu, diharapkan pergeseran hari libur nasional akan 
mencegah adanya libur panjang yang selama ini cenderung menimbulkan kenaikan angka kasus 
Covid-19. (johara/bi/bu) 
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Judul Cuti ASN Ditiadakan 

Nama Media Republika 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Fauziah Mursid 

Tanggal 2021-06-19 06:07:00 

Ukuran 274x79mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 82.200.000 

News Value Rp 246.600.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Ku-molo mengatakan, 
pemerintah meniadakan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) pada hari yang berdekatan dengan 
hari libur nasional. Tjahjo menegaskan, peniadaan cuti ASN untuk mencegah penyebaran Covid-
19. "Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Ahad libur, hari besar keagamaan Selasa 
libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Nah, ini dilarang, hari cuti hari lain saja," 
kata Tjahjo dalam keterangan persnya secara virtual, Jumat (18/6). 

 

CUTI ASN DITIADAKAN 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Ku-molo mengatakan, 
pemerintah meniadakan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) pada hari yang berdekatan dengan 
hari libur nasional. Tjahjo menegaskan, peniadaan cuti ASN untuk mencegah penyebaran Covid-
19. 

"Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Ahad libur, hari besar keagamaan Selasa 
libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Nah, ini dilarang, hari cuti hari lain saja," 
kata Tjahjo dalam keterangan persnya secara virtual, Jumat (18/6). 

Tjahjo mengatakan, meski cuti merupakan hak pegawai, tetapi dalam konteks pandemi Covid-
19, cuti sementara ditiadakan. Hal ini untuk mencegah mobilitas masyarakat yang meningkat 
selama adanya libur nasional, termasuk ASN. "ASN itu sesuai ketentutan itu mempunyai hak cuti 
per orang. Tetapi, kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid ini 
bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan," kata Tjahjo. 

Mantan menteri dalam negeri tersebut mengatakan, saat ini cuti bersama juga ditiadakan. Ia 
mengaku, saat ini pemerintah berkonsentrasi untuk memulihkan sektor kesehatan, yakni 
mencegah penyebaran Covid-19. "Semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat sebagaimana 
arahan Pak Presiden, arahan Pak Menko semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari 
pandemi Covid-19 yang ada," ujarnya. 
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Pada.Jumat (18/6), pemerintah resmi mengumumkan keputusan menggeser dua hari libur 
nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama tahun 2021. Perubahan ini berkenaan 
dengan melonjaknya penularan kasus Covid-19 di Tanah Air. Menteri Koordinator (Menko) 
bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, keputusan 
ini diambil melalui rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dan 
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan berkaitan 
merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang belum tuntas, maka Bapak 
Presiden memberi arahan adanya peninjauan ulang terkait masalah libur dan cuti bersama," kata 
Muhadjir, Jumat (18/6). 

Muhadjir mengungkapkan, dua hari libur nasional yang digeser dan satu cuti bersama yang 
ditiadakan yakni libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada liari Selasa, 10 Agustus 2021, 
diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. Sedangkan untuk libur Maulid Nabi Muhammad 
SAW pada 19 Oktober diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. "Untuk libur cuti bersama hari 
Natal 2021 pada 24 Desember ditiadakan," kata Muhajil*. ed: agus raharjo 



 

351 

 

 



 

352 

 

Judul Menanjaknya Covid-19 Bikin Para Menteri Ini Teken SKB Geser Libur 
Nasional Hapus dan Cuti Bersama 

Nama Media wartaekonomi.co.id 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read346565/menanjaknya-covid-19-
bikin-para-menteri-ini-teken-skb-geser-libur-nasional-hapus-dan-cuti-
bersama 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-19 05:53:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat 
Menteri, maka perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran 
pandemi Covid-19 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang 
diubah adalah yang tidak ada ritual ibadahnya 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta 
meningkatnya penyebaran Varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia 

 

Ringkasan 

Akibat kasus Covid-19 yang terus menanjak, pemerintah terpaksa mengotak-atik libur nasional 
dan cuti bersama, demi mengurangi mobilitas masyarakat. Melalui Surat Keputusan Bersama 
(SKB) Tiga Menteri, pemerintah menggeser dua libur nasional di hari Selasa menjadi Rabu, agar 
tidak ada hari kejepit nasional. Pemerintah juga meniadakan cuti bersama pada 24 Desember. 
Kesepakatan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Hal itu diputuskan dalam 
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 
yang dipimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri 
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri PAN-
RB Tjahjo Kumolo. 
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MENANJAKNYA COVID-19 BIKIN PARA MENTERI INI TEKEN SKB GESER LIBUR 
NASIONAL HAPUS DAN CUTI BERSAMA 

Akibat kasus Covid-19 yang terus menanjak, pemerintah terpaksa mengotak-atik libur nasional 
dan cuti bersama, demi mengurangi mobilitas masyarakat. Melalui Surat Keputusan Bersama 
(SKB) Tiga Menteri, pemerintah menggeser dua libur nasional di hari Selasa menjadi Rabu, agar 
tidak ada hari kejepit nasional. Pemerintah juga meniadakan cuti bersama pada 24 Desember. 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Hal itu diputuskan dalam 
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 
yang dipimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri 
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri PAN-
RB Tjahjo Kumolo. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka 
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-
19," ucap Muhadjir, saat konferensi pers usai Rakor melalui media daring, Jumat (18/6/2021) 
kemarin. 

Pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari libur cuti 
bersama. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual 
ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend. 

Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 10 Agustus 2021, diubah menjadi 
Rabu, 11 Agustus 2021, dan libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada Selasa, 19 Oktober 2021, 
diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

Sementara, libur Cuti Bersama Hari Natal 2021 pada 24 Desember 2021 dihapuskan, dengan 
pertimbangan yang sama, yakni untuk menghindarkan dari adanya long weekend. 

Muhadjir menambahkan, keputusan pemerintah untuk mengubah hari libur nasional dan 
menghapus cuti bersama Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan 
kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," ucapnya. 

Mantan Mendikbud ini juga mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan 5M protokol 
kesehatan dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. 

"Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta meningkatnya 
penyebaran Varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia," pesannya. 
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Judul Libur Nasional Digeser, Cuti Bersama Dihapus 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis Dir 

Tanggal 2021-06-19 05:51:00 

Ukuran 152x239mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 68.400.000 

News Value Rp 205.200.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah memutuskan menggeser dua tanggal merah hari libur nasional untuk menekan 
penyebaran Covid-19. Aparatur Sipil Negara alias ASN dilarang mengambil cuti saat hari kejepit. 
MENKO Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof Muhadjir Effendy 
mengatakan, ada satu cuti bersama yang dihapus, yakni jelang peringatan Natal tahun ini. 
Sedangkan, tanggal merah hari libur nasional yang digeser pemerintah yakni Tahun Baru Islam. 
Selasa, 10 Agustus diganti menjadi Rabu. 11 Agustus 2021. liari libur nasional Maulid Nabi. 
Selasa, 19 Oktober juga diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021. 

 

LIBUR NASIONAL DIGESER, CUTI BERSAMA DIHAPUS 

Pemerintah memutuskan menggeser dua tanggal merah hari libur nasional untuk menekan 
penyebaran Covid-19. Aparatur Sipil Negara alias ASN dilarang mengambil cuti saat hari kejepit. 

MENKO Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof Muhadjir Effendy 
mengatakan, ada satu cuti bersama yang dihapus, yakni jelang peringatan Natal tahun ini. 
Sedangkan, tanggal merah hari libur nasional yang digeser pemerintah yakni Tahun Baru Islam. 
Selasa, 10 Agustus diganti menjadi Rabu. 11 Agustus 2021. liari libur nasional Maulid Nabi. 
Selasa, 19 Oktober juga diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021. 

"Maka pemerintah memutuskan dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti 
bersama." ujar Muhadjir dalam konferensi pers, di Jakarta, kemarin. 

Pemerintah juga menghapus tanggal merah cuti bersama pada Jumat. 24 Desember 2021. 
Dengan demikian, peringatan Natal 25 Desember tahun ini tidak disertai dengan cuti bersama. 
"Libur cuti bersama natal pada 24 Desember ditiadakan." imbuhnya. 

Keputusan menggeser libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal merupakan hasil rapat 
bersama Kementerian 
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Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). di kantor Kemenko PMK. Keputusan itu diambil lantaran 
lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia usai libur panjang Idul Fitri 2021. 

"Kita perlu mewaspadai meningkatnya penyebaran varian Delta yang telah ditemukan di 
beberapa kota di Indonesia. Karena itu pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan 
menghapus Cuti Bersama pada waktu tertentu sehingga menekan penyebaran Covid-19." 
imbuhnya. 

Sementara Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan, ASN dilarang mengambil hak cuti di hari 
kejepit. menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di tanah air. "Jangan sampai Sabtu libur. 
Minggu libur, hari besar keagamaan Selasa libur. Terus nanti semua ASN minta cutinya hari 
Senin. Ini dilarang. Cari cuti hari lain saja " ujar Tjahjo. 

Diketahui, libur panjang kerap membuat kasus positif virus Corona melonjak tinggi. Termasuk 
setelah libur panjang Idul Fitri lalu. "ASN itu sesuai ketentuan itu mempunyai hak cuti 
perorangan. Tetapi kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid ini. 
bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan." tuturnya. 

Tjahjo menegaskan, larangan cuti bagi ASN di hari kejepit tak lepas dari arahan Presiden Jokowi 
yang ingin semua pihak fokus terhadap penanganan pandemi virus Corona. Jangan, aparatur 
negara malah turut berperan menambah kasus positif. "Semua demi kesehatan masyarakat dari 
pandemi Covid-19," imbaunya. 

Sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan. pemerintah tidak menghapus atau 
meniadakan hari libur nasional, melainkan melakukan pergeseran tanggal. "Hari libur tetap 
diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap umat beragama, demikian pula 
dengan peniadaan cuti bersama di 24 Desember, saya kira ini sejalan dengan keinginan kita 
semua untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia dari Covid-19." jelas Gus Yaqut. sapaan 
akrabnya. dir 

 



 

356 

 

 

  



 

357 

 

Judul Jadwal Libur Nasional 2021 Digeser 

Nama Media Media Indonesia 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis Mohamad Farhan Zhuhari 

Tanggal 2021-06-19 05:50:00 

Ukuran 290x114mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 132.240.000 

News Value Rp 661.200.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah covid-19 
sehingga ada peninjauan ulang libur dan cuti bersama 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Harus dipahami, pemerintah juga harus memahami psikologis 
umat beragama. Hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada umat beragama 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menindaklanjutinya berupa 
pemberian surat edaran kepada perusahan-perusa-haan melalui gubernur, bupati, dan wali kota 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan 
bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi covid-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk 
sementara ditiadakan 

neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar 
keagamaan libur. Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Ini dilarang, cari cuti hari lain 
saja 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sebagaimana arahan Presiden bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat 
dari pandemi covid-19 

 

Ringkasan 

Penggeseran hari libur dan cuti nasional ini juga dimaksudkan untuk inemitigasi angka 
penyebaran covid-19. PEMERINTAH menggeser agenda hari libur nasional 2021, yakni Tahun 
Baru Islam 1443 Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, serta meniadakan cuti bersama perayaan 
Natal. "Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah covid-19 sehingga ada 



 

358 

 

peninjauan ulang libur dan cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin. 

JADWAL LIBUR NASIONAL 2021 DIGESER 

Penggeseran hari libur dan cuti nasional ini juga dimaksudkan untuk inemitigasi angka 
penyebaran covid-19. 

PEMERINTAH menggeser agenda hari libur nasional 2021, yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, 
Maulid Nabi Muhammad SAW, serta meniadakan cuti bersama perayaan Natal. 

"Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah covid-19 sehingga ada 
peninjauan ulang libur dan cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin. 

Keputusan itu dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan 
Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, 
Nomor 4 tahun 2020 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

Muhadjir menjelaskan libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 Masehi yang jatuh pada Selasa 
(10/7) digeser waktunya menjadi Rabu (11/7). 

Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula pada Selasa (19/10) digeser menjadi 
Rabu (22/10). Adapun libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12), imbuh Muhadjir, 
ditiadakan. Namun, pada 25 Desember 2021 tetap libur satu hari. 

Muhadjir mengatakan penggeseran hari libur nasional dilakukan dengan mempertimbangkan 
situasi pandemi covid-19 yang belum selesai di Tanah Air. "Harus dipahami, pemerintah juga 
harus memahami psikologis umat beragama. Hari libur tetap diberikan sebagai bentuk 
penghargaan kepada umat beragama," tukasnya. 

Menteri Agama Yaqut Chalil Qoumas di kesempatan tersebut mengatakan peniadaan cuti 
bersama merupakan langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan dan keselamatan 
masyarakat. 

Senada dengan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sepakat SKB 3 Menteri 
merupakan ikhtiar bersama dalam hal memitigasi angka penyebaran covid-19. "Kami akan 
menindaklanjutinya berupa pemberian surat edaran kepada perusahan-perusahaan melalui 
gubernur, bupati, dan wali kota," tutur Ida. 

Cuti ASN 

Pada SKB yang baru itu disebutkan aparatur sipil negara (ASN) dilarang mengajukan cuti kerja 
yang berdekatan dengan hari libur nasional 2021. "ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak 
cuti perorangan, tetapi kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi covid-
19, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. 

Peniadaan hak cuti kerja yang dimaksud ialah larangan bagi ASN menjalani cuti kerja berturut-
turut dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional. "Yang dimaksud ditiadakan, jangan 
sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur. Terus nanti semua ASN minta 
cutinya hari Senin. Ini dilarang, cari cuti hari lain saja," tegas Tjahjo. 
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Ia menambahkan pemerintah telah menghilangkan istilah cuti bersama pada 2021 agar ASN 
dapat berkonsentrasi untuk kesehatan masyarakat. "Sebagaimana arahan Presiden bahwa 
semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi covid-19," pungkasnya. (H-l) 
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Judul Penerima Kartu Prakerja 8,3 Juta Orang 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis E-10 

Tanggal 2021-06-19 05:41:00 

Ukuran 124x187mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 24.800.000 

News Value Rp 74.400.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Rudy Salahuddin (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan 
UMKM Kemenko Perekonomian) Sejak April 2020 Kartu Prakerja sudah memasuki batch ke-17 
atau gelombang dengan total penerima sebanyak 8,3 juta orang yang mana pendaftar sebanyak 
65 juta orang 

positive - Rudy Salahuddin (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan 
UMKM Kemenko Perekonomian) Ini sangat luar biasa Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi 
keempat terbesar yang menerima Kartu Prakerja 657 ribu orang 

positive - Rudy Salahuddin (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan 
UMKM Kemenko Perekonomian) BNI sudah bekerja sama dengan PMO Kartu Prakerja dan selama 
ini sudah memberikan banyak solusi. Setelah ikut pendidikan atau kursus (penerima Kartu 
Prakerja) bisa dibiayai KUR dengan bunga hanya 3 persen 

positive - Rachmat Kaimuddin (CEO Bukalapak) Kalau berdagang lewat Online data penjualan 
semuanya akan tercatat dengan baik, jadi waktu butuh modal tambahan teman-teman 
perbankan biasanya dengan data-data platform digital 

 

Ringkasan 

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat Program Kartu Prakerja 
hingga kini memasuki gelombang ke-17 dengan total penerima mencapai 8,3 juta orang dari 65 
juta orang pendaftar. "Sejak April 2020 Kartu Prakerja sudah memasuki batch ke-17 atau 
gelombang dengan total penerima sebanyak 8,3 juta orang yang mana pendaftar sebanyak 65 
juta orang," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM 
Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (18/6). 
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PENERIMA KARTU PRAKERJA 8,3 JUTA ORANG 

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat Program Kartu Prakerja 
hingga kini memasuki gelombang ke-17 dengan total penerima mencapai 8,3 juta orang dari 65 
juta orang pendaftar. 

"Sejak April 2020 Kartu Prakerja sudah memasuki batch ke-17 atau gelombang dengan total 
penerima sebanyak 8,3 juta orang yang mana pendaftar sebanyak 65 juta orang," kata Deputi 
Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy 
Salahuddin dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (18/6). 

Rudy menuturkan dari total 8,3 juta orang penerima Program Kartu Prakerja sebanyak 657 ribu 
orang di antaranya berasal dari Provinsi Jawa Tengah. "Ini sangat luar biasa Provinsi Jawa 
Tengah adalah provinsi keempat terbesar yang menerima Kartu Prakerja 657 ribu orang," 
ujarnya. 

Dia menjelaskan Kartu Prakerja merupakan program pertama pemerintah yang end to end 
dilakukan secara digital dengan ekosistem sangat luas yakni terdiri dari tujuh platform, 179 
lembaga pelatihan, 1.591 jenis pelatihan, dan lima mitra pembayaran. 

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik WIjayanto mengatakan BNI sebagai salah satu 
mitra Kartu Prakerja mendukung upaya pemerintah ini melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dengan bunga hanya tiga persen kepada penerima program. 

"BNI sudah bekerja sama dengan PMO Kartu Prakerja dan selama ini sudah memberikan banyak 
solusi. Setelah ikut pendidikan atau kursus (penerima Kartu Prakerja) bisa dibiayai KUR dengan 
bunga hanya 3 persen," ujarnya. 

Naik Kelas 

Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak Rachmat Kaimuddin menambahkan pihaknya yang juga 
menjadi salah satu mitra Kartu Prakerja siap membantu para alumni program ini dengan 
menyediakan platform digital sebagai tempat berdagang. 

Menurutnya, berdagang di platform digital dapat membantu para alumni Kartu Prakerja untuk 
lebih teratur dan naik kelas secara usaha. 

"Kalau berdagang lewat Online data penjualan semuanya akan tercatat dengan baik, jadi waktu 
butuh modal tambahan teman-teman perbankan biasanya dengan data-data platform digital," 
jelasnya. 

Ant/E-10 
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Judul Libur dan Cuti Direvisi 

Nama Media Kompas 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg15 

Jurnalis ELN 

Tanggal 2021-06-19 05:38:00 

Ukuran 113x257mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 93.225.000 

News Value Rp 279.675.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) Ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk 
menjaga seluruh masyarakat agar menjaga kesehatan dan keselamatan. Keputusan ini seiring 
dengan ikhtiar menjalankan vaksinasi dan protokol kesehatan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah penandatanganan SKB 3 menteri, 
nanti kami tindak lanjuti dengan menyampaikan surat edaran ke perusahaan-perusahaan lewat 
gubernur dan wali kota/bupati 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Tetapi, kami putuskan demi kemaslahatan dalam konteks pandemi, hak cuti ASN 
untuk sementara ditiadakan 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Semua diminta konsentrasi untuk menjaga kesehatan masyarakat 

 

Ringkasan 

Pemerintah meninjau ulang jadwal libur nasional dan cuti bersama. Kebijakan ini dilakukan untuk 
mencegah penularan dan penyebaran Covid 19 yang kian meningkat signifikan. Pemerintah 
merevisi jadwal libur nasional dan cuti bersama yang masih tersisa di tahun 2021. Keputusan ini 
bagian dari upaya untuk mengatasi penyebaran masif Covid-19, selain upaya lain, seperti 
vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. 

 

LIBUR DAN CUTI DIREVISI 

Pemerintah meninjau ulang jadwal libur nasional dan cuti bersama. Kebijakan ini dilakukan untuk 
mencegah penularan dan penyebaran Covid 19 yang kian meningkat signifikan. 
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Pemerintah merevisi jadwal libur nasional dan cuti bersama yang masih tersisa di tahun 2021. 
Keputusan ini bagian dari upaya untuk mengatasi penyebaran masif Covid-19, selain upaya lain, 
seperti vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Jumat 
(18/6/2021), di Jakarta, mengumumkan perubahan dua hari libur nasional dan meniadakan satu 
hari cuti bersama. 

Libur Tahun Baru Islam 1443 H pada Selasa, 10 Agustus, diubah menjadi Rabu, 11 Agustus. 
Libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada Selasa, 19 Oktober 2021, diubah menjadi Rabu, 20 
Oktober. 

Sementara cuti bersama Natal pada 24 Desember ditiadakan. Keputusan ini sudah disepakati 
tiga menteri terkait, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). 

Muhadjir menjelaskan, sesuai arahan Presiden untuk mencegah penularan dan penyebaran 
Covid-19, pemerintah meninjau ulang jadwal libur nasional dan cuti bersama yang sudah 
tercantum dalam surat keputusan bersama tiga menteri. 

Penghargaan 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, hari libur tetap diberikan sebagai 
penghargaan pemerintah kepada umat beragama, tetapi harinya digeser dan cuti bersama 
ditiadakan. 

"Ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga seluruh masyarakat agar menjaga 
kesehatan dan keselamatan. Keputusan ini seiring dengan ikhtiar menjalankan vaksinasi dan 
protokol kesehatan," ujar Yaqut. 

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sepakat dengan keputusan pemerintah 
merevisi jadwal libur nasional sebagai ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran Covid-19. 
"Setelah penandatanganan SKB 3 menteri, nanti kami tindak lanjuti dengan menyampaikan surat 
edaran ke perusahaan-perusahaan lewat gubernur dan wali kota/bupati," tutur Ida. 

Adapun Menpan dan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, sesuai ketentuan, aparatur sipil negara 
(ASN) punya hak cuti perorangan. "Tetapi, kami putuskan demi kemaslahatan dalam konteks 
pandemi, hak cuti ASN untuk sementara ditiadakan," ucapnya. 

Tjahjo pun menjelaskan lebih detail terkait ASN dilarang cuti pada hari "kejepit" libur nasional. 
Sebagai contoh, jika ada libur hari keagamaan pada hari Selasa, ASN dilarang mengajukan cuti 
pada hari Senin. Pengajuan cuti harus pada hari lain. Istilah cuti bersama juga tidak ada. 

"Semua diminta konsentrasi untuk menjaga kesehatan masyarakat," ujar Tjahjo. 

Untuk instansi pemerintah di pusat dan daerah tidak ada istilah lockdown. Ketentuan dalam Surat 
Edaran Menpan dan RB No 67 masih berlaku. Tidak ada istilah kantor tutup atau lockdown sebab 
pelayanan pada masyarakat harus berjalan. 

Adapun aturan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah di zona merah disesuaikan dengan 
keputusan Satgas Covid-19 dan pemda. Kehadiran bekerja di kantor dan di rumah bisa diatur 
mulai 50 persen, 75 persen, atau 25 persen sesuai kebijakan masing-masing instansi. (ELN) 
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Judul Pemerintah Geser Libur dan Hapus Cuti bersama 

Nama Media Kontan 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis vendy yhulia susanto 

Tanggal 2021-06-19 05:35:00 

Ukuran 125x110mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 15.937.500 

News Value Rp 47.812.500 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 
ditiadakan 

 

Ringkasan 

Pemerintah mengubah libur nasional keagamaan di sisa tahun ini untuk mendukung upaya 
pencegahan penularan Covid-19 yang kasusnya melonjak dalam dua pekan terakhir. Aturan 
mainnya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Agama. 

 

PEMERINTAH GESER LIBUR DAN HAPUS CUTI BERSAMA 

Pemerintah mengubah libur nasional keagamaan di sisa tahun ini untuk mendukung upaya 
pencegahan penularan Covid-19 yang kasusnya melonjak dalam dua pekan terakhir. Aturan 
mainnya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Agama. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 
mengatakan, lewat SKB tiga menteri itu, pemerintah mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari cuti bersama. 

Pertama, pemerintah mengubah libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada Selasa, 10 
Agustus 2021, menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kedua, libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang 
jatuh pada Selasa 19 Oktober 2021, diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021 "Untuk libur cuti 
bersama Hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan," kata Muhadjir, Jumat 
(18/6). 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kementeriannya akan menindaklanjuti 
kebijakan itu dengan menerbitkan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui 
gubernur, bupati, dan walikota. Vendy Yhulia Susanto 
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Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Tapi hari Natalnya tetap libur tanggal 25 Desember, tanggal 24-nya saja 
dihilangkan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Secara singkat, ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan. Tetapi 
kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID, bahwa hak cuti ASN 
untuk sementara ditiadakan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur dan hari besar 
keagamaan Selasa libur lalu semua ASN minta cuti di hari Senin. Ini dilarang, cari cuti hari lain 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Kedua, istilah cuti bersama tidak ada, semua konsentrasi ke kesehatan masyarakat 
sebagaimana arahan pak Presiden dan pak Menko (PMK), semua untuk menjaga kesehatan 
masyarakat dari pandemi COVID 

 

Ringkasan 

Hari libur tanggal merah dan cuti bersama direvisi lagi tahun ini oleh pemerintah. Hal ini 
dilakukan karena lonjakan kasus COVID-19. Ada dua hari libur tanggal merah yang digeser 
pemerintah dan satu hari cuti bersama dihilangkan. Hal ini sudah disepakati lewat Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB. 



 

370 

 

 

PEMERINTAH REVISI HARI LIBUR: CUTI BERSAMA DIHAPUS, 2 TANGGAL MERAH 
DIGESER 

Hari libur tanggal merah dan cuti bersama direvisi lagi tahun ini oleh pemerintah. Hal ini 
dilakukan karena lonjakan kasus COVID-19. 

Ada dua hari libur tanggal merah yang digeser pemerintah dan satu hari cuti bersama 
dihilangkan. Hal ini sudah disepakati lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, 
Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB. 

"Pemerintah mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama," 
kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir 
Effendy, dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/6/2021). 

Sebanyak dua hari libur tanggal merah yang digeser adalah libur Tahun Baru Islam diubah ke 
hari Rabu 11 Agustus, awalnya Selasa 10 Agustus 2021. 

Kemudian, hari libur Maulid Nabi Besar Muhammad SAW juga ikut diubah ke hari Rabu 20 
Oktober sebelumnya di hari Selasa 19 Oktober 2021. 

Satu hari Cuti Bersama di akhir tahun diputuskan untuk ditiadakan, yaitu Cuti Bersama menjelang 
hari raya Natal di tanggal 24 Desember. 

"Tapi hari Natalnya tetap libur tanggal 25 Desember, tanggal 24-nya saja dihilangkan," kata 
Muhadjir. 

Masalah hari libur dan cuti, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyebutkan aturan baru bagi para 
PNS, apa itu? Cek halaman berikutnya. 

Tjahjo mengatakan hak cuti bagi para ASN akan ditiadakan sementara. Hak cuti ini ditiadakan 
untuk hari-hari kerja yang terjepit dua hari libur. 

"Secara singkat, ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan. Tetapi kami 
putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID, bahwa hak cuti ASN untuk 
sementara ditiadakan," ungkap Tjahjo. 

Lebih lanjut dia menjelaskan maksudnya larangan cuti di hari kerja yang terjepit hari libur. 
Apabila ada hari libur di hari Selasa, maka PNS dilarang mengambil cuti di hari Senin. 

Pasalnya, dua hari sebelumnya, Sabtu dan Minggu ASN sudah mendapatkan libur. Dia meminta 
ASN mencari cuti di hari lain. 

"Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur dan hari besar keagamaan 
Selasa libur lalu semua ASN minta cuti di hari Senin. Ini dilarang, cari cuti hari lain," papar Tjahjo. 

Tjahjo juga menyatakan cuti bersama pun ditiadakan, hingga akhir tahun tidak ada lagi hari libur 
cuti bersama. Menurutnya, keputusan-keputusan ini diambil demi menjaga kesehatan 
masyarakat di tengah pandemi COVID-19. 

"Kedua, istilah cuti bersama tidak ada, semua konsentrasi ke kesehatan masyarakat 
sebagaimana arahan pak Presiden dan pak Menko (PMK), semua untuk menjaga kesehatan 
masyarakat dari pandemi COVID," ungkap Tjahjo. 
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Ringkasan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo 
mengatakan untuk sementara para ASN tidak dapat mengambil cuti perseorangan. Menurut 
Tjahjo, langkah ini diambil demi keselamatan bersama di masa pandemi Covid-19 ini. 

 

PEMERINTAH CABUT SEMENTARA HAK CUTI ASN DI HARI 'KEJEPIT' 

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo 
Kumolo mengatakan untuk sementara para ASN tidak dapat mengambil cuti perseorangan. 

Menurut Tjahjo, langkah ini diambil demi keselamatan bersama di masa pandemi Covid-19 ini. 

"ASN itu sesuai ketentuan itu mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan bahwa demi 
kemaslahatan. Dalam konteks pandemi Covid-19 ini bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan," ujar Tjahjo dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/6/2021). 

Tjahjo menjelaskan pengambilan cuti bersama dilarang ketika berdekatan dengan libur akhir 
pekan dan libur hari raya keagamaan. 

ASN, kata Tjahjo, diperbolehkan hanya mengambil libur saat hari raya saja. 

"Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur, 
terus nanti semua ASN minta cutinya hari senin. Nah ini dilarang. Cuti hari raya itu saja," jelas 
Tjahjo. 

Libur Digeser Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menggeser waktu libur hari raya 
keagamaan pada tahun 2021. 

Keputusan ini disepakati dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir 
Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (18/6/2021). 
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"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," ucap Muhadjir. 

Pemerintah menggeser libur Tahun Baru Islam yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 menjadi 
hari Rabu 11 Agustus 2021. 

Selain itu, pemerintah juga menggeser libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang sedianya hari 
Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. 

Sementara libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 dihapus. Muhadjir 
Effendy mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk menggeser libur nasional hari raya 
keagamaan karena merebaknya kembali penularan Covid-19. 

Menurut Muhadjir, langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi akibat dari tingginya penularan 
Covid-19. 

"Sesuai arahan bapak presiden untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait 
masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang masih 
belum bisa dituntaskan secara baik. Maksud saya secara tuntas," ujar Muhadjir dalam konferensi 
pers virtual, Jumat (18/6/2021). 

Muhadjir mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar libur dan cuti 
bersama ditinjau ulang. "Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang 
terhadap masalah libur dan cuti bersama yang selama ini susah tercantum di SKB antara 
KemenPAN-RB, Kemenaker dan Kemenag," ungkap Muhadjir. 

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menggeser waktu libur hari raya keagamaan 
pada tahun 2021. 

Keputusan ini disepakati dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir 
Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (18/6/2021). "Pemerintah memutuskan untuk 
mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama," ucap Muhadjir. 
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positive - Delis Julkarson Hehi (Bupati Morowali Utara) Yang sangat terbuka peluang adalah bagi 
tenaga perawat Morut untuk bekerja di Jepang. Di sini Pemda Morut menyiapkan mereka agar 
memiliki kualifiaksi dan kompetensi serta kemampuan berbahasa asing agar memenuhi syarat 
yang ditetapkan negara penempatan 

neutral - Delis Julkarson Hehi (Bupati Morowali Utara) Pasca penempatan, pemda berperan besar 
untuk memberikan pembekalan dalam berwirausaha atau pembekalan-pembekalan lain seperti 
pemberian modal usaha agar mereka bisa mandiri sepulang dari negara-negara tempat mereka 
bekerja 

 

Ringkasan 

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI) Benny Ramdani, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) 
tentang pengembangan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kantor BP2MI Jakarta, 
Jumat, (18/6/2021). Bupati Morut Delis J. Hehi usai penandatanganan MoU itu mengatakan 
bahwa dengan MoU ini, tenaga kerja dari Morowali Utara memiliki kesempatan yang lebih luas 
untuk bekerja di luar negeri. Dengan MoU ini, kata Delis, membuka peluang anak-anak Morut 
bekerja di luar negeri lewat program Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara penempatan. 

 

MOU PEMKAB MORUT-BP2MI, PELUANG NAKER MORUT BEKERJA DI LUAR NEGERI 
TERBUKA LEBAR 

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI) Benny Ramdani, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) 
tentang pengembangan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kantor BP2MI Jakarta, 
Jumat, (18/6/2021). 
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Bupati Morut Delis J. Hehi usai penandatanganan MoU itu mengatakan bahwa dengan MoU ini, 
tenaga kerja dari Morowali Utara memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di luar 
negeri. Dengan MoU ini, kata Delis, membuka peluang anak-anak Morut bekerja di luar negeri 
lewat program Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara penempatan. 

"Yang sangat terbuka peluang adalah bagi tenaga perawat Morut untuk bekerja di Jepang. Di 
sini Pemda Morut menyiapkan mereka agar memiliki kualifiaksi dan kompetensi serta 
kemampuan berbahasa asing agar memenuhi syarat yang ditetapkan negara penempatan," ujar 
Bupati Morut, dr Delis. 

Dengan MoU ini, terbuka peluang kerja yang besar bagi lulusan pendidikan keperawatan yang 
belum terserap di Morut atau Sulteng untuk bekerja di luar negeri. 

Menurut Delis, dengan MoU ini, pemeritnah daerah punya kemampuan dan ruang dalam 
mempersiapkan para pekerja migran saat pra dan pascapenempatan. 

Pada saat pra penempatan, pemda akan memastikan bahwa para pekerja migran yang dikirim 
memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi yang disayaratkan oleh negara tujuan 
penempatan. 

“Pasca penempatan, pemda berperan besar untuk memberikan pembekalan dalam berwirausaha 
atau pembekalan-pembekalan lain seperti pemberian modal usaha agar mereka bisa mandiri 
sepulang dari negara-negara tempat mereka bekerja” Ungkap Bupati. 

 

 

 



 

375 

 

Judul Menaker Ida Pastikan Revisi Tanggal Merah Ditaati Perusahaan 

Nama Media viva.co.id 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1381074-menaker-ida-pastikan-
revisi-tanggal-merah-ditaati-perusahaan 

Jurnalis Raden Jihad Akbar 

Tanggal 2021-06-18 23:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah menetapkan kebijakan revisi tanggal merah hari libur nasional dan cuti bersama 
tahun ini. Langkah ini diambil untuk meredam penyebaran COVID-19 yang berpotensi terjadi 
pada libur panjang atau long weekend. Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 
(SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, 
Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang 
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

MENAKER IDA PASTIKAN REVISI TANGGAL MERAH DITAATI PERUSAHAAN 

Pemerintah menetapkan kebijakan revisi tanggal merah hari libur nasional dan cuti bersama 
tahun ini. Langkah ini diambil untuk meredam penyebaran COVID-19 yang berpotensi terjadi 
pada libur panjang atau long weekend. 

Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-
RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, 
Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 
2021. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti 
kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. Petunjuk pelaksanaanya akan 
dikoordinasikan melalui Surat Edaran yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui gubernur, bupati/wali kota," kata Menaker Ida di Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021. 

Seperti diketahui, perubahan kedua SKB itu mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 
1443 H yang jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 
2021. 
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Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad saw. yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 22 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

Sebelumnya, guna merespons peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, Menaker Ida 
meminta perusahaan agar terus memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara 
ketat. 

Dia menegaskan, Hal ini harus dilakukan untuk melindungi para pekerja dari ancaman 
penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Keselamatan pekerja pun ditegaskan harus jadi 
prioritas utama perusahaan. 
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positive - Zainal Arifin Paliwang (Gubernur Kalimantan Utara) Untuk mengantisipasi masalah ini, 
kami akan buat Satgas Perbatasan. Harus tuntas pekan ini agar bisa segera tertangani, 
khususnya yang masuk lewat wilayah Krayan. Kalau yang lewat Sebatik sudah tertangani 

positive - Zainal Arifin Paliwang (Gubernur Kalimantan Utara) Saya minta ke Pemkab Nunukan 
untuk langkah awal berdayakan dokter dan perawat yang ada di sana, jika ada PMI yang masuk 
lewat Krayan wajib dites COVID-19 terlebih dahulu 

neutral - Zainal Arifin Paliwang (Gubernur Kalimantan Utara) Setelah lima hari baru kita upayakan 
mengangkut mereka untuk pulang ke kampungnya. Saya sudah koordinasi dengan Danlanud, 
insya Allah ada solusi 

positive - Zainal Arifin Paliwang (Gubernur Kalimantan Utara) 80 persen memang dari luar 
Kaltara. Pemkab Nunukan juga sudah berkomunikasi dengan para bupati dan gubernur asal PMI 
tersebut 

 

Ringkasan 

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengatakan pemerintah provinsi itu 
segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait persiapan rencana kepulangan 155 
pekerja migran Indonesia (PMI) dari Krayan, Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan 
Malaysia. "Untuk mengantisipasi masalah ini, kami akan buat Satgas Perbatasan. Harus tuntas 
pekan ini agar bisa segera tertangani, khususnya yang masuk lewat wilayah Krayan. Kalau yang 
lewat Sebatik sudah tertangani," kata Zainal saat rapat kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) bersama DPRD Kaltara di Tanjung Selor, Jumat. 
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PEMPROV KALTARA KOORDINASIKAN PERSIAPAN RENCANA KEPULANGAN 155 
PMI 

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengatakan pemerintah provinsi itu 
segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait persiapan rencana kepulangan 155 
pekerja migran Indonesia (PMI) dari Krayan, Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan 
Malaysia. 

"Untuk mengantisipasi masalah ini, kami akan buat Satgas Perbatasan. Harus tuntas pekan ini 
agar bisa segera tertangani, khususnya yang masuk lewat wilayah Krayan. Kalau yang lewat 
Sebatik sudah tertangani," kata Zainal saat rapat kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) bersama DPRD Kaltara di Tanjung Selor, Jumat. 

Pemulangan dilakukan, karena para PMI tersebut bekerja melalui jalur nonprosedural atau ilegal. 

Gubernur Zainal juga telah mengarahkan para pemangku kepentingan untuk terus memonitor 
rencana pemulangan PMI tersebut. 

Dia menjelaskan pemulangan PMI di tengah pandemi perlu proses penanganan yang ketat, 
apalagi situasi COVID-19 di Malaysia sedang tidak kondusif. 

"Saya minta ke Pemkab Nunukan untuk langkah awal berdayakan dokter dan perawat yang ada 
di sana, jika ada PMI yang masuk lewat Krayan wajib dites COVID-19 terlebih dahulu," kata 
Gubernur. 

Setelah itu, lanjutnya, isolasi lima hari dengan memanfaatkan Rumah Sakit Pratama yang ada di 
sana. Gunakan ruang rawat inapnya untuk isolasi mandiri. 

Pemprov Kaltara segera bersurat ke pusat guna meminta bantuan untuk pemulangan para PMI 
tersebut, termasuk membahas waktu dan teknis pemulangan. "Setelah lima hari baru kita 
upayakan mengangkut mereka untuk pulang ke kampungnya. Saya sudah koordinasi dengan 
Danlanud, insya Allah ada solusi," katanya. 

Dalam waktu dekat, Gubernur dan Komandan Korem (Danrem) 092/Maharajalila, Brigjen TNI 
Suratno akan bersurat ke Pangdam atau Panglima TNI untuk meminta bantuan satu unit pesawat 
yang bisa standby di sana guna mengangkut para PMI. 

Menurut Zainal, sebagian besar PMI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia tersebut, berasal dari 
luar Kaltara. Para kepala daerah asal TKI juga sudah mengetahui rencana pemulangan ini. 

"80 persen memang dari luar Kaltara. Pemkab Nunukan juga sudah berkomunikasi dengan para 
bupati dan gubernur asal PMI tersebut," ujarnya. 
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Narasumber 

negative - Joko Angklung Nugroho (Motivator) Aktivitas yang cenderung 'bermain' meniadakan 
kesan menceramahi apalagi menggurui. Pelatihan ini menjadi terasa sebuah hiburan atau malah 
dianggap pertunjukan. Kesan ini tidak mengurangi bobot pelatihan, tetapi nilai lebih karena 
peserta nyaman sementara pesan-pesan dan muatan materi tetap tersampaikan dengan efektif 

neutral - Joko Angklung Nugroho (Motivator) Yang tak kalah penting, pemimpin perubahan harus 
tahu untuk mengarahkan semua orang agar harmoni tersebut bisa tercipta 

negative - Iyan Gohan (Motivator) Di setiap tim kerja kan dibutuhkan kerjasama yang harmoni, 
seirama dan seimbang. Nah, dengan cara memasak peserta ketahuan bisa bekerjasama atau 
tidak dalam tim. Nah dari sini diharapkan peserta makin menyadari pentingnya bekerjasama 
dalam satu tim unit kerja 

negative - Iyan Govan (Motivator) Saya selalu mengedepankan fun nya dulu, biar peserta merasa 
hepi. Begitu merasa nyaman, biasanya pada ikut 

 

Ringkasan 

Dalam acara Sinegritas Pengantar Kerja Pusat Dalam Era Digitalisasi tidak hanya sekedar 
pembekalan satu arah antar narasumber dan peserta namun juga ditampilkan media angklung, 
memasak dan olahraga. Hal itu terungkap selama 3 hari pembekalan untuk para staff 
Kementerian Tenaga Kerja RI di Hotel Novotel Bogor."Aktivitas yang cenderung 'bermain' 
meniadakan kesan menceramahi apalagi menggurui. Pelatihan ini menjadi terasa sebuah hiburan 
atau malah dianggap pertunjukan. Kesan ini tidak mengurangi bobot pelatihan, tetapi nilai lebih 
karena peserta nyaman sementara pesan-pesan dan muatan materi tetap tersampaikan dengan 
efektif," ungkap Joko Angklung Nugroho saat memberikan motivasi kepada peserta Sinergitas 
Pengantar Kerja Pusat Dalam Era Digitalisasi di Hotel Novotel Bogor. 
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ADA ANGKLUNG MOTIVATOR DAN LOMBA MASAK DI PEMBEKALAN UNTUK PARA 
STAFF KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI 

Dalam acara Sinegritas Pengantar Kerja Pusat Dalam Era Digitalisasi tidak hanya sekedar 
pembekalan satu arah antar narasumber dan peserta namun juga ditampilkan media angklung, 
memasak dan olahraga. Hal itu terungkap selama 3 hari pembekalan untuk para staff 
Kementerian Tenaga Kerja RI di Hotel Novotel Bogor. 

"Aktivitas yang cenderung 'bermain' meniadakan kesan menceramahi apalagi menggurui. 
Pelatihan ini menjadi terasa sebuah hiburan atau malah dianggap pertunjukan. Kesan ini tidak 
mengurangi bobot pelatihan, tetapi nilai lebih karena peserta nyaman sementara pesan-pesan 
dan muatan materi tetap tersampaikan dengan efektif," ungkap Joko Angklung Nugroho saat 
memberikan motivasi kepada peserta Sinergitas Pengantar Kerja Pusat Dalam Era Digitalisasi di 
Hotel Novotel Bogor. 

Dengan media angklung motivatisi ini diharapkan Joko Angklung Nugroho bisa menunjukkan 
bahwa harmoni kerja bisa tercipta jika semua peserta mengetahui apa peranannya di setiap unit 
kerja. 

Angklung motivatisi ini sudah menunjukkan, bahwa harmoni kerja bisa tercipta jika semua 
peserta mengetahui apa peranannya, bekerja di saat yang tepat, dan tahu menempatkan diri. 

Hal ini ditunjukkan dengan kesepakatan bahwa setelah diberikan angklung masingmasing 
dengan tulisan berbeda, diantaranya syukur, yakin, disiplin, integritas, komitmen dan tanggung 
jawab. Para peserta diminta olehnya untuk membunyikan angklung ketika ada aba-aba darinya. 

"Yang tak kalah penting, pemimpin perubahan harus tahu untuk mengarahkan semua orang 
agar harmoni tersebut bisa tercipta," kata Joko Angklung Nugroho. 

Sementara pada sesi Teambuilding FoodFigt, peserta dipandu Iyan Govan sang motivator 
diminta Untuk memasak secara tim tapi pesertanya bergantian. 

"Di setiap tim kerja kan dibutuhkan kerjasama yang harmoni, seirama dan seimbang. Nah, 
dengan cara memasak peserta ketahuan bisa bekerjasama atau tidak dalam tim. Nah dari sini 
diharapkan peserta makin menyadari pentingnya bekerjasama dalam satu tim unit kerja," tutur 
Iyan Gohan ketika bincang dengan penulis ditengah kesibukannya memandu dan memotivasi 
peserta. 

Pun saat sesi Team Building The Tower, motivasi membangun kerjasama dalam kesatuan kerja. 

"Setiap permainan yang saya tampilkan selalu ada pembelajaran buat peserta. Tinggal 
pesertanya nyimak apa nggak, kadang kala kan ada peserta yang cuek," ujar pria berusia 39 
tahun ini. 

Iyan Govan menambahkan di setiap permainan yang ditampilkan selalu berbeda, apalagi 
kegiatan yang pesertanya pegawai lembaga negara. 

"Saya selalu mengedepankan fun nya dulu, biar peserta merasa hepi. Begitu merasa nyaman, 
biasanya pada ikut," jelas Iyan Govan. 
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Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah Covid-19 
sehingga ada peninjauan ulang libur dan cuti bersama 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Namun pada tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Harus dipahami, pemerintah juga harus memahami psikologis 
umat beragama. Hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti 
Bersama Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong 
penumpukan masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19 

 

Ringkasan 

Pemerintah menggeser agenda hari libur nasional 2021 yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, 
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta meniadakan cuti bersama perayaan Natal. 
"Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah Covid-19 sehingga ada 
peninjauan ulang libur dan cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy seperti dikutip Antaranews.com, Jumat 
(18/6/2021). 

 

PEMERINTAH HAPUS CUTI BERSAMA NATAL DAN GESER LIBUR NASIONAL 

Pemerintah menggeser agenda hari libur nasional 2021 yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, 
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta meniadakan cuti bersama perayaan Natal. 
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"Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah Covid-19 sehingga ada 
peninjauan ulang libur dan cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy seperti dikutip Antaranews.com, Jumat 
(18/6/2021). 

Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Muhadjir mengatakan libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 yang jatuh pada Selasa (10/7) 
digeser waktunya menjadi Rabu (11/7). 

Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula berlangsung pada Selasa (19/10) 
digeser menjadi Rabu (22/10). 

Sedangkan cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12), kata Muhadjir, ditiadakan. "Namun 
pada tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari," katanya. 

Muhadjir mengatakan pergeseran hari libur nasional dilakukan dengan mempertimbangkan 
situasi pandemi Covid-19 yang belum selesai di Tanah Air. 

"Harus dipahami, pemerintah juga harus memahami psikologis umat beragama. Hari libur tetap 
diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama," katanya. 

Menurut Muhadjir, penggeseran dan penghapusan cuti bersama untuk menghindari terjadinya 
long weekend. "Pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus Cuti Bersama 
Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan 
masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19," ujarnya seperti 
dikutip Kanalbekas.com. 
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Ringkasan 

Pemerintah telah menyepakati dan merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 
guna menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kesepakatan ini 
tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 
712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB; dan Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 
Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

LIBUR BERUBAH, MENAKER AKAN TERBITKAN SE BUAT PERUSAHAAN 

Pemerintah telah menyepakati dan merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 
guna menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kesepakatan ini 
tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 
712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB; dan Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 
Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 
Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah pun mengatakan pihaknya akan 
menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui surat edaran. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui gubernur, bupati/wali kota," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021). 

Dalam Konferensi Pers Perubahan SKB 3 Menteri hari ini, Menteri Koordinator Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan terdapat tiga perubahan terkait hari 
libur dan cuti bersama yang tertuang SKB tersebut. 

"Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," katanya Pertama, perubahan mencakup hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang 
jatuh pada Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kedua, terjadi 
perubahan hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi Rabu, 22 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti bersama 
Hari Natal 2021. "Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian 
terkait," pungkasnya. 
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Ringkasan 

Dihapuskannya cuti perorangan bagi ASN di tahun 2021 ditanggapi beberapa ASN Pemkot 
Bandung se akan tak ada masalah. Dihapusnya cuti ASN diputuskan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo demi keselamatan bersama di 
masa pandemi Covid-19 ini. 

 

CUTI PERORANGAN ASN TAHUN 2021 DITIADAKAN, CUTI BERSAMA DIHAPUS, 
PEGAWAI; ASAL TAK MELANGGAR HAK 

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Dihapuskannya cuti perorangan bagi ASN di tahun 2021 
ditanggapi beberapa ASN Pemkot Bandung se akan tak ada masalah. 

Dihapusnya cuti ASN diputuskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo demi keselamatan bersama di masa pandemi Covid-19 ini. 

Tak hanya cuti perorangan yang dihapus tapi pengambilan cuti bersama dilarang ketika 
berdekatan dengan libur akhir pekan dan libur hari raya keagamaan. 

Beberapa ASN memilih tak menanggapi keputusan Mentri PANRB Kepala Badan Kepegawaian 
dan Sumber Daya Manusia Pemkot Bandung Adi Junjunan tak perlu berkomentar karena sudah 
jelas aturannya. 

Sementara Fauzan yang baru diangkat jadi ASN dua tahun lalu mengatakan, sebagai prajurit, 
kami siap melaksanakan apapun kebijakan pimpinan selama itu demi kemaslahatan bersama. 

Apalagi jika dikaitkan dengan upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. 

Menurut Fauzan, terlebih saat ini ada kebijakan ASN diperbolehkan untuk WFH yang itu menjadi 
keistimewaan tersendiri. 
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Betapa tidak, dengan WFH setidaknya beban seorang ASN menjadi sedikit berkurang. 

Misalkan beban untuk absen ataupun datang ke kantor. 

"Yang perlu diperhatikan dalam kebijakan peniadaan sementara cuti ini, terpenting tidak 
melanggar hak -hak ASN sebagai manusia," ujar Fauzan. 

Fauzan beeharap, semoga saja seperti cuti hamil, melahirkan, sakit, maupun lainnya tidak 
dicabut haknya. 

Sedangkan ASN bagian Diskominfo Kota Bandung Yuli Lilis mengatakan, ditiadakan cuti bersama 
awalnya keberatan karena biasa hari raya kita punya cuti lebih panjang untuk ajang 
bersilaturahmi. 

Tapi melihat dampak yang terjadi memang lebih baik pemerintah mengambil langkah kebijakan 
demi kebaikan dan keselamatan bersama. 

"Kami sebagai ASN akan mematuhi aturan demi kesehatan semua khususnya masyarakat yang 
harus dilayani," ujar Lilis. 

Sementara Sekdis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Medi Mahendra mengatakan sangat 
bisa dimaklumi apabila Presiden Joko Widodo kembali memberikan arahan agar libur dan cuti 
bersama ditinjau ulang sekalipun.kebijakan dimaksud selama ini sudah tertuang didalam Surat 
Keputusan Bersama antara KemenPAN-RB, Kemenaker dan Kemenag. 

"Apabila pemerintah memutuskan untuk menggeser waktu libur hari raya keagamaan pada tahun 
2021,tentunya selaku Aparatur Sipil Negara tidak ada alasan bagi saya ataupun ASN lainnya tidak 
patuh dan loyal pada putusan dimaksud. Keputusan tersebut tentunya telah dipertimbangkan 
dengan sangat arif dan bijak untuk sesegera mungkin memutus rantai penyebaran covid," ujar 
Medi. 

Menurut Medi jika pandemi ini berakhir cepat maka pemerintah bisa sesegera mungkin 
mengembalikan roda perekonomian masyarakat kembali normal, sehingga pendapatan negara 
kembali baik. 

"Pendapatan baik pada akhirnya mampu membiayai seluruh kebutuhan pemerintah 
dalam.mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh," ujar Medi. 

Medi mengatakan, pandemi covid 19 beberapa minggu terakhir ini angka statistik penyebaran 
yang berakibat banyaknya orang terpapar semakin tinggi. 

Menurut Medi,pemerintah kembali.menerapkan kebijakan melalui penerapan protokol.kesehatan 
yang lebih ketat sangatlah beralasan. 

Sekalipun dampak yang ditimbulkan akan membawa implikasi aktivitas masyarakat yang 
beberapa waktu terakhir sudah mulai memasuki fase dimana kondisi menuju new normal hampir 
dipastikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. 
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Acara "Sinergitas Pengantar Kerja Pusat Dalam Era Digitalisasi" yang dilaksanakan di Hotel 
Novotel Bogor, ternyata tidak hanya diisi dengan pembekalan satu arah antara narasumber dan 
peserta yang terkesan kaku dan membosankan. Tetapi juga dilakukan melalui media angklung, 
memasak, dan olahraga.vHal itu terungkap selama tiga hari pembekalan untuk staf Kementerian 
Tenaga Kerja tersebut yang dilaksanakan 16 - 18 Juni 2021. 

 

DIBALIK PEMBEKALAN SINERGITAS PENGANTAR KERJA, ADA ANGKLUNG DAN 
MEMASAK 

Acara "Sinergitas Pengantar Kerja Pusat Dalam Era Digitalisasi" yang dilaksanakan di Hotel 
Novotel Bogor, ternyata tidak hanya diisi dengan pembekalan satu arah antara narasumber dan 
peserta yang terkesan kaku dan membosankan. Tetapi juga dilakukan melalui media angklung, 
memasak, dan olahraga. 

Hal itu terungkap selama tiga hari pembekalan untuk staf Kementerian Tenaga Kerja tersebut 
yang dilaksanakan 16 - 18 Juni 2021. 

"Aktivitas yang cenderung 'bermain' meniadakan kesan menceramahi apalagi menggurui. 
Pelatihan ini menjadi terasa sebuah hiburan atau malah dianggap pertunjukan. Kesan ini tidak 
mengurangi bobot pelatihan, tetapi mempunyai nilai lebih karena peserta nyaman, sementara 
pesan-pesan dan muatan materi tetap tersampaikan dengan efektif." ujar Joko Angklung 
Nugroho dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (18/6/2021). 

Joko menyebutkan, dengan media angklung para peserta diharapkan bisa menunjukkan, bahwa 
harmoni kerja bisa tercipta jika semua peserta mengetahui apa peranan masing-masing di setiap 
unit kerja. 

Angklung motivatisi ini sudah menunjukkan, bahwa harmoni kerja bisa tercipta jika semua 
peserta mengetahui apa peranannya, bekerja di saat yang tepat, dan tahu menempatkan diri. 
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Hal ini ditunjukkan dengan kesepakatan bahwa setelah diberikan angklung masing-masing 
dengan tulisan berbeda, di antaranya syukur, yakin, disiplin, integritas, komitmen dan tanggung 
jawab. 

"Para peserta diminta untuk membunyikan angklung ketika ada aba-aba darinya," ujar Joko 
Menurut Joko, yang tak kalah penting pemimpin perubahan harus tahu untuk mengarahkan 
semua orang agar harmoni tersebut bisa tercipta. 

Sementara pada sesi team building FoodFight yang dipandu Iyan Govan, sang motivator 
meminta peserta memasak secara tim tapi pesertanya bergantian. 

"Di setiap tim kerja kan dibutuhkan kerja sama yang harmoni, seirama dan seimbang. Nah, 
dengan cara memasak peserta ketahuan bisa bekerja sama atau tidak dalam tim. Dari sini 
diharapkan peserta makin menyadari pentingnya bekerja sama dalam satu tim unit kerja." kata 
Iyan Gohan di tengah kesibukannya memandu dan memotivasi peserta. 

Begitu juga saat sesi team building The Tower, diberikan motivasi membangun kerja sama dalam 
kesatuan kerja. 

"Setiap permainan yang ditampilkan selalu ada pembelajaran buat peserta. Tinggal pesertanya 
nyimak apa nggak, kadang kala kan ada peserta yang cuek," tegas pria berusia 39 tahun ini. 

Iyan menambahkan di setiap permainan yang ditampilkan selalu berbeda, apalagi kegiatan yang 
pesertanya pegawai lembaga negara. 

"Saya selalu mengedepankan fun -nya dulu, biar peserta merasa happy. Begitu merasa nyaman, 
biasanya pada ikut," pungkas Iyan Govan Sumber: BeritaSatu.com. 
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Judul Sebanyak 11 Pekerja Dijanjikan Gaji Besar dan Terbang ke Timur 
Tengah, Ternyata. 

Nama Media jpnn.com 
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Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pastikan bahwa informasi 
penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas 
Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi atau Kabupaten/Kota 
setempat 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan 
Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman 
PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga 

positive - Yuli Adiratna (Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia) 
Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut 

 

Ringkasan 

Sebanyak 11 orang direkrut dan dijanjikan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan 
sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah.vNamun, ternyata hal mereka 
tidak memiliki dokumen yang sesuai dengan prosedural.vHal itu ditemukan oleh Tim Satgas 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan 
Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker yang melakukan 
Inspeksi Mendadak (sidak) pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, 
Jakarta Timur. 
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SEBANYAK 11 PEKERJA DIJANJIKAN GAJI BESAR DAN TERBANG KE TIMUR 
TENGAH, TERNYATA. 

Sebanyak 11 orang direkrut dan dijanjikan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan 
sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Namun, ternyata hal mereka 
tidak memiliki dokumen yang sesuai dengan prosedural. 

Hal itu ditemukan oleh Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker yang melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) pada Kamis (17/6) di daerah Halim 
Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono menjelaskan 11 CPMI yang akan dikirimkan ke 
Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam 
mengurusi prosesnya. 

Atas kejadian tersebut, Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika 
ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja 
ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat," tegasnya. 

Dia juga meminta para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker 
yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan. 

Koordinator PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Ridho 
Amrullah mengemukakan sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat 
bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," Ridho. 

Ridho mengatakan 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 

Mereka berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi 
Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan 
Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur 
Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," kata Ridho. 

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan 
penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini. 
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"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Yuli. (jpnn). 

Judul Perkantoran Diimbau Percepat Vaksinasi bagi Karyawan 
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positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) Kita kerja sama dengan Kadin asosiasi untuk yang pertama 
kepada perkantoran perusahaan tersebut saya ingin memastikan bahwa seluruh karyawannya 
sudah tervaksinasi 

positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) Kita konsep kolaborasi pelaksanaan vaksin 40 persen untuk 
pekerja, 60 persen untuk masyarakat. Nah, masyarakat itu bisa diambil untuk saudara karyawan 

 

Ringkasan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta, Andri Yansyah mengimbau kepada perusahaan, khususnya yang berada di zona merah 
untuk secepatnya melakukan vaksinasi Covid-19 bagi para karyawan. Hal ini untuk mempercepat 
terciptanya herd immunity ' di Ibu Kota. Andri menjelaskan, Pemprov DKI pun akan berkoordinasi 
dengan sejumlah asosiasi, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asperindo, 
maupun Apindo untuk melakukan sosialisasi mengenai percepatan vaksin Covid-19 di lingkungan 
perusahaan. 

 

PERKANTORAN DIIMBAU PERCEPAT VAKSINASI BAGI KARYAWAN 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta, Andri Yansyah mengimbau kepada perusahaan, khususnya yang berada di zona merah 
untuk secepatnya melakukan vaksinasi Covid-19 bagi para karyawan. Hal ini untuk mempercepat 
terciptanya herd immunity ' di Ibu Kota. 
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Andri menjelaskan, Pemprov DKI pun akan berkoordinasi dengan sejumlah asosiasi, seperti 
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asperindo, maupun Apindo untuk melakukan 
sosialisasi mengenai percepatan vaksin Covid-19 di lingkungan perusahaan. 

"Kita kerja sama dengan Kadin asosiasi untuk yang pertama kepada perkantoran perusahaan 
tersebut saya ingin memastikan bahwa seluruh karyawannya sudah tervaksinasi," kata Andri di 
Balai Kota Jakarta, Jumat (18/6). 

Selain itu, ia berharap agar perusahaan juga mau melakukan vaksinasi terhadap keluarga inti 
atau kerabat dari masing-masing karyawan. Sebab, jelas dia, saat ini di Jakarta program 
vaksinasi telah dilakukan bagi warga berusia 18 tahun ke atas. 

"Kita konsep kolaborasi pelaksanaan vaksin 40 persen untuk pekerja, 60 persen untuk 
masyarakat. Nah, masyarakat itu bisa diambil untuk saudara karyawan," ungkap dia. 

Sebab, tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran Covid-19 tidak hanya di kantor, juga 
bisa di rumah. 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan 1 hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian 
terkait 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian 
surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui Gubernur, Bupati/Walikota 

 

Ringkasan 

Pemerintah memutuskan untuk merevisi hari libur nasional dan cuti bersama 2021. Kesepakatan 
tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB 
Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 
Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

TIGA POIN SOAL PERUBAHAN LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021 

Pemerintah memutuskan untuk merevisi hari libur nasional dan cuti bersama 2021. 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan 
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 



 

393 

 

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 
menyatakan revisi ditujukan untuk menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di 
Indonesia. 

"Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar dia, dalam Konferensi Pers Perubahan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur 
Nasional dan Cuti Bersama 2021 di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat (18/6). 

Adapun, perubahan tersebut menyangkut: 

1. Pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa (10/8) diubah 
menjadi hari Rabu, (11/8). 

2. Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada hari Selasa, (19/10) 
diubah menjadi hari Rabu, (22/10). 

3. Pemerintah meniadakan libur cuti bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan 
yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker Ida. 

(jpnn)  
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Ringkasan 

Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Surat 
Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri akan segera ditindaklanjuti. Adapun SKB tersebut 
ditandatangani oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
Fauziyah; dan Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo dalam SK 712/2021, 1/2021, 3/2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB 642/2020, 4/2020, 
4/2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

REVISI LIBUR NASIONAL, MENAKER IDA SEGERA SURATI PERUSAHAAN LEWAT 
KEPALA DAERAH 

Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Surat 
Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri akan segera ditindaklanjuti. Adapun SKB tersebut 
ditandatangani oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
Fauziyah; dan Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo dalam SK 712/2021, 1/2021, 3/2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB 642/2020, 4/2020, 
4/2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. Menaker Ida Fauziyah 
menjelaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti SKB tersebut dan akan diteruskan kepada 
seluruh perusahaan di Indonesia. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker Ida, Jumat (18/6). 

Dalam SKB tersebut, pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan satu libur 
cuti bersama. Perubahan tersebut mencakup hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh 
pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian hari 
libur Maulid Nabi Muhammad yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 2021, diubah menjadi hari 
Rabu, 22 Oktober 2021. 



 

395 

 

Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk meniadakan libur cuti bersama Hari Natal 2021. 
Hal tersebut diputuskan berdasarkan alasan pandemi Covid-19 yang kini masih mengkhawatirkan 
di Indonesia. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link and match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pemberi 
kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kerja sama multipihak 
penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

positive - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Peserta juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id) 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Sesuai misinya untuk 
memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan, Plan 
Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi kaum muda Indonesia dan 
terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, terutama perempuan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) 
kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema 'Finding 
Career in Digital Era!' Acara job fair yang digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 
lowongan pekerjaan bagi sekitar 10 ribu peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital 
Career Expo. 
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JOB FAIR DIGITAL DENGAN 1.000 LOWONGAN KERJA MASIH DIGELAR HINGGA 
BESOK, YUK GABUNG! 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) 
kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema 'Finding 
Career in Digital Era!' 

Acara job fair yang digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan 
bagi sekitar 10 ribu peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital 
Career Expo. 

Menurutnya, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, platform dari Sistem 
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, ini merupakan upaya yang dapat 
mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match di pasar kerja, 
dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja," 
ungkap Ida dalam pembukaan Digital Career Expo 2021 di Jakarta pada Jumat (18/6). 

Politikus PKB itu mengatakan manfaat acara ini juga semakin besar, karena diadakan pada 
momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemik Covid-19. 

Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti menjelaskan Digital 
Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, namun juga 
membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. 

Menurutnya, kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, 
komunitas, juga kaum muda berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat 
ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujar Dini. 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemik COVID-19. Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang 
didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan 
keterampilan kerja kaum muda di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan 
online, YES!DIGITAL. 

Pada rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB. 

"Peserta juga mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas 
kerja, YES!ACADEMY (kitakerja.id)," katanya. 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, lanjut Dini, seperti komunitas OK OCE Indonesia, 
Agro Boga Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut 
berpartisipasi dan memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. 
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Di antaranya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno, Head of Corporate 
Sustainability HSBC Asri Triwahyuni, Direktur Pemasaran & Pelayanan Angkasapura 1 (Persero) 
Devy Suhardji, dan Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas Arief Wardono, Co-Founder & Managing 
Partner PT. Dharma Bidara Adimulya Daisy Suhari, Direktur Keuangan Pertamina I seperti 
nternational Shipping Diah Kurniawati, Wakil Ketua LPSK RI Dr. Livia Iskandar, dan masih banyak 
lagi. 

"Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan," tegas Dini. 

(jpnn)  
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 
satu hari libur cuti bersama 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tapi kami putuskan demi 
kemaslahatan dalam konteks pandemi, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan. 
Ditiadakan dimaksudkan untuk cuti yang berdekatan dengan hari libur maupun cuti bersama 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Cari cuti hari lain, semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat dan menjaga 
masyarakat dari pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 melalui 
Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani pada 18 Juni 2021. Perubahan 
berlaku untuk hari libur nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad 
SAW serta cuti bersama Hari Raya Natal.  

 

RESPONS KENAIKAN KASUS COVID-19, PEMERINTAH REVISI HARI LIBUR 
NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021 

Pemerintah telah menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 melalui 
Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani pada 18 Juni 2021. Perubahan 
berlaku untuk hari libur nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad 
SAW serta cuti bersama Hari Raya Natal. 
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"Pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti 
bersama," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK) Muhadjir Effendy usai memimpin Rapat Tingkat Menteri tentang Peninjauan Kembali SKB 
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jumat (18/6/2021). 

Hari libur nasional yang diubah yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, yang mulanya jatuh pada 
10 Agustus menjadi 11 Agustus. Kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 19 
Oktober diubah menjadi 20 Oktober. Untuk cuti bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 
dicabut. 

Dijelaskan bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat merebaknya penularan Covid-19 yang 
sampai kini masih belum tuntas. Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang 
terhadap hari libur dan cuti bersama yang selama ini tercantum dalam SKB Hari Libur Nasional 
dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

Lebih rinci, ketetapan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Agama (Menag), Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) No. 712/2021, No. 1/2021, No. 3/2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB No. 642/2020, No. 4/2020, No. 4/2020 
Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

Perubahan hari libur nasional dan cuti bersama merupakan upaya pemerintah untuk menekan 
laju mobilitas masyarakat di Indonesia mengingat angka kasus Covid-19 yang kian meningkat. 
Selain itu, diharapkan pergeseran hari libur nasional akan mencegah adanya libur panjang yang 
selama ini cenderung menimbulkan kenaikan angka kasus Covid-19. 

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengakui bahwa cuti merupakan hak setiap Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Namun dalam kondisi pandemi, cuti yang berdekatan dengan hari libur nasional 
ditiadakan. Ia meminta agar ASN tidak memanfaatkan untuk mengambil cuti pada hari kerja 
yang terjepit diantara hari libur. 

"ASN sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tapi kami putuskan demi kemaslahatan 
dalam konteks pandemi, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan. Ditiadakan 
dimaksudkan untuk cuti yang berdekatan dengan hari libur maupun cuti bersama," tegasnya. 

ASN dapat mengajukan cuti namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi 
tetap selektif dalam memberikan izin. "Cari cuti hari lain, semua konsentrasi untuk kesehatan 
masyarakat dan menjaga masyarakat dari pandemi Covid-19," imbuh Tjahjo. 

Lebih lanjut, hingga kini tidak ada penerapan _lockdown_ atau karantina wilayah untuk instansi 
pemerintah agar pelayanan publik bagi masyarakat terus berjalan. Kebijakan yang berlaku saat 
ini adalah Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020. Sistem kerja pemerintah daerah 
menyesuaikan data zonasi risiko dan ketentuan Satuan Tugas Covid-19 di wilayahnya. Sementara 
kementerian dapat menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (WFH) dan kantor 
(WFO) dengan persentase 50:50 atau 75:25 sesuai dengan ketentuan dalam SE tersebut. 

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menag Yaqut Cholil Qoumas, dan Menaker Ida Fauziyah 
menandatangani SKB Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 usai 
mengikuti rapat tingkat menteri. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menko PMK 
Muhadjir Effendy. 

(hen/kun). 
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positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pastikan bahwa informasi 
penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas 
Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi atau Kabupaten/Kota 
setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karier hub melalui aplikasi Sisnaker yang 
tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan 
Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman 
PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga 

positive - Yuli Adiratna (Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia) 
Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja 
Migran Indonesia (CPMI) nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Hal itu terjadi 
saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina 
Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker 
melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6/2021) di daerah Halim Perdanakusuma, 
Makassar, Jakarta Timur. 
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SIDAK DI JAKTIM, KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN 
ILEGAL 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja 
Migran Indonesia (CPMI) nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6/2021) di daerah Halim 
Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke 
Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam 
mengurusi prosesnya. 

Atas kejadian tersebut, Dirjen Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan 
waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi 
untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karier hub melalui 
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan," katanya. 

Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Ridho 
Amrullah mengemukakan, Sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat 
bahwa terdapat CPMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," ujarnya. 

Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI 
tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi 
Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan 
Cilegon. 

Rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini jelas melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," kata Ridho. 

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Yuli Adiratna menyatakan, 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan 
penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini. 

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," katanya. CM (ars). 
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negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Semua 
kabupaten kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten kota 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Ada difabel, 
purna pekerja migran Indonesia, lulusan SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga 
wirausaha, karena memang sejatinya Prakerja terbuka bagi semua orang 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Jadi 
bentuknya semi-bansos, karena (penerima) yang terdampak pandemi Covid-19, bukan hanya 
mereka yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Terakhir 
Survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 menunjukkan 90,97 persen penerima 
Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah mengambil pelatihan 

 

Ringkasan 

Pendaftaran peserta Kartu Prakerja kini sudah mencapai gelombang 17. Pemerintah mengklaim, 
sudah jutaan orang yang lolos seleksi menerima manfaat dari program yang diluncurkan saat 
pandemi Covid-19 tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
mengatakan, sudah ada 8,3 juta orang menerima manfaat Kartu Prakerja hingga minggu ini. 

 

PEMERINTAH SEBUT 8,3 JUTA ORANG SUDAH TERIMA MANFAAT KARTU PRAKERJA 

Pendaftaran peserta Kartu Prakerja kini sudah mencapai gelombang 17. Pemerintah mengklaim, 
sudah jutaan orang yang lolos seleksi menerima manfaat dari program yang diluncurkan saat 
pandemi Covid-19 tersebut. 
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sudah ada 8,3 juta 
orang menerima manfaat Kartu Prakerja hingga minggu ini. 

"Semua kabupaten kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten kota," kata 
Airlangga dalam siaran pers, Jumat (18/6/2021). 

Airlangga menuturkan, penerima Kartu Prakerja itu berasal dari semua kalangan, baik pencari 
kerja yang terdampak pandemi maupun pekerja yang menjadi korban PHK. 

Dia mencatat, penerima berasal dari kalangan karyawan, mahasiswa baru lulus alias pencari 
kerja, hingga golongan disabilitas. "Ada difabel, purna pekerja migran Indonesia, lulusan SD, 
pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha, karena memang sejatinya Prakerja 
terbuka bagi semua orang," ujar Airlangga. 

Pasalnya kata dia, program Kartu Prakerja memang merupakan bagian dari jaringan pengaman 
sosial ( social safety net ) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Tercatat, program Kartu Prakerja mulai dibuka sehari setelah PSBB tanggal 11 April 2020 dengan 
kuota sebanyak 200.000 orang. Peserta program semi-bansos ini mendapatkan insentif berupa 
bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. 

Rinciannya, peserta akan mendapatkan uang bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif 
pasca-pelatihan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp 50.000 
untuk tiga kali. "Jadi bentuknya semi-bansos, karena (penerima) yang terdampak pandemi 
Covid-19, bukan hanya mereka yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial," imbuhnya. 

Adapun saat ini, terdapat 179 lembaga pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.591 jenis 
pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja. Ribuan pelatihan tersebut dijual di 7 platform digital 
yang bekerjasama dengan Kartu Prakerja. "Terakhir Survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada 
Februari 2021 menunjukkan 90,97 persen penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan 
kerja mereka meningkat setelah mengambil pelatihan," tandas Airlangga. 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan 1 hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian 
terkait 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian 
surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui Gubernur, Bupati/Walikota 

 

Ringkasan 

Demi menekan penularan dan penyebaran Covid-19, pemerintah kembali mengubah libur 
nasional dan cuti bersama 2021. Revisi ini merupakan kali kedua dilakukan setelah keputusan 
tersebut ditetapkan pada September 2020. 

 

PEMERINTAH UBAH LAGI JADWAL LIBUR NASIONAL, CUTI BERSAMA 2021 NATAL 
DITIADAKAN, BEGINI PENJELASANNYA 

TRIBUNJABAR.ID - Demi menekan penularan dan penyebaran Covid-19, pemerintah kembali 
mengubah libur nasional dan cuti bersama 2021. 

Revisi ini merupakan kali kedua dilakukan setelah keputusan tersebut ditetapkan pada 
September 2020. 
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Revisi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disetujui oleh Menag, 
Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB 
Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional 
dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam Konferensi Pers Perubahan SKB 3 
Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat 
(18/6/2021). 

Dalam SKB tersebut, tercantum beberapa perubahan yakni, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H 
yang jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kemudian, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 22 Oktober 2021. 

Selain itu, hari libur natal ditiadakan dari jadwal libur nasional cuti bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," tegas 
Muhadjir. 

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan 
menindaklanjuti kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Ida. 

Sebagai informasi, revisi libur nasional dan cuti bersama ini didasarkan pada beberapa 
pertimbangan, diantaranaya pengaturan arus lalu lintas menjelang dan setelah libur panjang di 
hari raya, dan terkait dengan peluang meningkatnya pendapatan daerah sektor pariwisata. 
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Ringkasan 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu 
Prakerja. Disampaikan Airlangga saat menjadi pembicara dalam Diskusi "Good Governance 
Prakerja" dengan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (18/6/2021). 

 

AIRLANGGA AJAK AKADEMISI AMBIL PERAN DALAM PROGRAM KARTU PRAKERJA 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu 
Prakerja 

Disampaikan Airlangga saat menjadi pembicara dalam Diskusi "Good Governance Prakerja" 
dengan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (18/6/2021). 

"Saya mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ambil peran 
dalam program ini, karena sesungguhnya misi kita sama mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar 
Airlangga. 

Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, ucap Airlangga, diskusi kali ini sangat penting untuk 
mendapatkan masukan dalam menyusun kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja 
yaitu mengenai "Good Governance Prakerja". 

"Berbicara tentang kebijakan, saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi 
dengan konteks sosial masyarakat," tutur Airlangga dalam keterangannya. 

Sebab, bila tercabut dari konteksnya, Ia meyakini kebijakan dan program Kartu Prakerja menjadi 
kurang bermakna. Karena sang subjek, yaitu masyarakat, tidak dilibatkan. 

Airlangga memaparkan pada 11 April 2020, Program Kartu Prakerja mulai membuka 
pendaftaran, dengan kuota sebanyak 200.000 orang. Bentuknya semi-bansos, karena yang 
terdampak Pandemi COVID-19, bukan hanya mereka yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. 
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"Sampai dengan minggu ini, 8,3 juta orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja. Semua 
Kabupaten/Kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten/kota," ucapnya. 

Di antara para penerima ini, ucap Airlangga, ada difabel, purna Pekerja Migran Indonesia, lulusan 
SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha. 

"Pendek kata: semua. Inklusif. Karena memang sejatinya Prakerja terbuka bagi semua orang. 
Karena kita semua, harus beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah," tutur Airlangga. 

Airlangga berpesan kepada para mahasiswa, bahwa jalan digital end-to-end ditempuh agar bisa 
membantu masyarakat dalam skala lebih luas, lebih cepat, lebih akurat, dengan transparansi 
yang maksimal. 

Menurut Airlangga, beragam pelatihan dapat disediakan dalam waktu singkat berkat kolaborasi 
dengan swasta. Saat ini dalam ekosistem Prakerja terdapat 179 lembaga pelatihan yang 
menawarkan lebih dari 1.591 jenis pelatihan. 

"Ribuan pelatihan ini dijual di 7 platform digital. Kenapa platform digital? Agar antar pelatihan 
mudah diperbandingkan: silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform 
digital ini mengeluarkan biaya-biaya: akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak," 
katanya. 

Ia menitipkan pesan kepada para mahasiswa, untuk bersama menjaga Program Prakerja. Karena 
meski tampak hebat, Prakerja masih bayi. Baru berumur 15 bulan. 

"Layaknya sebuah inovasi, Prakerja bisa gagal. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja perlu space 
untuk tumbuh. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja harus terus diperbaiki," ucap Airlangga. 

Untuk melihat apakah tujuan Prakerja tercapai, evaluasi telah dilakukan. Terakhir, ucap 
Airlangga, survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 menunjukkan 90,97% 
penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah mengambil 
pelatihan. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan survey TNP2K, Cyrus Network, maupun survey dari PMO 
sendiri. Manajemen Pelaksana saat ini juga sedang menjalin kerjasama dengan 4 lembaga 
penelitian untuk mengukur dampak dari Program Kartu Prakerja. 
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Narasumber 

positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Kami 
bangga Pekerja Migran Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Perguruan 
Tinggi dapat membuka peluang prioritas perkuliahan bagi Pekerja Migran Indonesia baik secara 
langsung atau virtual. Kampus UKI bisa memberikan masukan dalam kajian akademis dalam 
setiap penyusunan kebijakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Kami 
bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyediakan tenaga kerja terdidik dan terampil 
untuk mengisi peluang kerja di luar negeri. Sementara itu, Pemerintah Daerah memberikan 
jaminan bahwa warga yang berangkat ke luar negeri memiliki kompetensi, keahlian dan 
keterampilan yang sesuai dengan sektor pekerjaan yang mereka pilih 

positive - K. Harjono (Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI)) Kerja sama ini dilakukan 
dengan satu tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin melihat masyarakat 
Indonesia sejahtera. UKI mendorong Pekerja Migran Indonesia menjadi masyarakat sarjana 
unggulan di kemudian hari. Harapannya setelah selesai menunaikan tugas di luar negeri, dapat 
kembali ke Indonesia dan menjadi masyarakat unggulan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset dan Teknologi memiliki kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran dilaksanakan secara online, sehingga bisa memanfaatkan waktu yang ada 

 

Ringkasan 

"Kami bangga Pekerja Migran Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. 
Perguruan Tinggi dapat membuka peluang prioritas perkuliahan bagi Pekerja Migran Indonesia 
baik secara langsung atau virtual. Kampus UKI bisa memberikan masukan dalam kajian akademis 
dalam setiap penyusunan kebijakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar Kepala 
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, dalam 
penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP2MI dengan Pemda Kabupaten Morowali Utara 
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dan Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), di Aula KH. Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta 
(18/06). 

 

TINGKATKAN KUALITAS SDM, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA KERJA SAMA DENGAN UKI 

"Kami bangga Pekerja Migran Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. 
Perguruan Tinggi dapat membuka peluang prioritas perkuliahan bagi Pekerja Migran Indonesia 
baik secara langsung atau virtual. Kampus UKI bisa memberikan masukan dalam kajian akademis 
dalam setiap penyusunan kebijakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar Kepala 
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, dalam 
penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP2MI dengan Pemda Kabupaten Morowali Utara 
dan Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), di Aula KH. Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta 
(18/06). 

Benny Rhamdani menjelaskan bahwa akademisi UKI memberikan layanan konseling dan 
rehabilitasi sosial dan ekonomi kepada Pekerja Migran Indonesia yang terkendala. 

"Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyediakan tenaga kerja terdidik dan 
terampil untuk mengisi peluang kerja di luar negeri. 

Sementara itu, Pemerintah Daerah memberikan jaminan bahwa warga yang berangkat ke luar 
negeri memiliki kompetensi, keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan sektor pekerjaan 
yang mereka pilih," tambahnya lagi. 

Dengan mendapat akses pendidikan yang lebih tinggi, Pekerja Migran Indonesia dapat memiliki 
pilihan pekerjaan maupun pendapatan yang lebih baik di masa depan. 

BP2MI bekerja sama dengan UKI untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Pekerja Migran 
Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman menjadi awal untuk menguatkan sinergi 
kelembagaan dan menghadirkan negara dalam memberikan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia secara menyeluruh sebelum, selama dan setelah bekerja. 

Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, mengatakan "Kerja sama ini dilakukan dengan satu 
tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin melihat masyarakat Indonesia 
sejahtera. UKI mendorong Pekerja Migran Indonesia menjadi masyarakat sarjana unggulan di 
kemudian hari. Harapannya setelah selesai menunaikan tugas di luar negeri, dapat kembali ke 
Indonesia dan menjadi masyarakat unggulan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi memiliki kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran dilaksanakan secara online, sehingga bisa memanfaatkan waktu yang ada," 
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, 
S.H., M.H., MBA dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani, 
serta Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi. (ANP). 
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positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pastikan bahwa informasi 
penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas 
Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi atau Kabupaten/Kota 
setempat 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan 
Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman 
PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga 

positive - Yuli Adiratna (Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia) 
Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
kepolisian agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Hal itu terjadi 
saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina 
Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker 
melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, 
Jakarta Timur. 
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SIDAK, KEMNAKER GAGALKAN 11 CALON PEKERJA MIGRAN ILEGAL 

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, 
Makassar, Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono menjelaskan 11 CPMI yang akan dikirimkan ke 
Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam 
mengurusi prosesnya. 

Atas kejadian tersebut, Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika 
ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja 
ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat," bebernya. 

Dia juga mengimbau para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker 
yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan. 

Koordinator PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Ridho 
Amrullah mengemukakan Sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat 
bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," Ridho. 

Ridho mengatakan 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 

Sebanyak 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, 
Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, 
Purbalingga, dan Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur 
Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," kata Ridho. 

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Yuli Adiratna menyatakan 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan 
penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini. 

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
kepolisian agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Yuli. 
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Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggandeng LinkAja 
sebagai salah satu kanal pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. Hal ini guna merespon era 
ekonomi digital seperti sekarang ini. Kemudahan dalam bertransaksi merupakan salah satu fitur 
penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

DAFTAR & BAYAR IURAN BPJAMSOTEK KINI BISA PAKAI LINKAJA 

Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggandeng 
LinkAja sebagai salah satu kanal pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. 

Hal ini guna merespon era ekonomi digital seperti sekarang ini. Kemudahan dalam bertransaksi 
merupakan salah satu fitur penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

"Kerja sama antara LinkAja dengan BPJAMSOSTEK sejalan dengan upaya kami dalam 
mempermudah kebutuhan esensial masyarakat, yaitu pembayaran iuran beserta pendaftaran 
BPJAMSOSTEK yang dapat dilakukan melalui aplikasi LinkAja," ujar Direktur Utama LinkAja, 
Haryati Lawidjaja, di Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

Ia berharap kemudahan ini dapat menambah rasa aman dan nyaman bagi para pekerja dalam 
memenuhi kebutuhan proteksi, terutama di tengah ketidakpastian di masa pandemi Covid-19 ini. 

"Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan keuangan nontunai guna mendorong 
inklusi keuangan di Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambah 
Haryati. 

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

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

Menurutnya, dengan semakin banyaknya pilihan akses pendaftaran dan pembayaran iuran ini, 
pastinya makin mempermudah para pekerja untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial. 
Terlebih, iuran yang dibayarkan cukup terjangkau mulai dari Rp16.800 per bulan. 

Dengan terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, pekerja dapat memperoleh beragam Manfaat, 
di antaranya jika terjadi risiko kecelakaan kerja maka akan mendapatkan perawatan dan 
pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban 
kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 
48 kali upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan 
kembali bekerja (return to work). 

Ke depan BPJAMSOSTEK juga akan terus melakukan inovasi dan menjalin kerja sama dengan 
berbagai pihak untuk memperluas akses layanan bagi pekerja di seluruh Indonesia. 

"Dengan dibukanya akses pendaftaran dan pembayaran iuran seluas-luasnya, diharapkan 
semakin banyak pekerja yang terlindungi jaminan sosial dari BPJAMSOSTEK," cetus Zainudin. 

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Ceger, Cep Nandi 
Yunandar mengapresiasi Kantor Pusat BPJAMSOSTEK yang bekerja sama dengan LinkAja. 
Langkah tersebut akan semakin memudahkan layanan kepada peserta, terutama dalam 
membayar iuran serta calon peserta untuk mendaftar kepesertaan. 

"Di era digital seperti sekarang ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat bahwa segala 
sesuatunya harus tersedia secara digital. Tak terkecuali terhadap layanan, BPJAMSOSTEK juga 
harus menyesuaikan diri hadir dalam digitalisasi," cetusnya. 

Cep Nandi berharap jika program Co-Marketing BPJAMSOSTEK juga dapat dikemas secara digital. 
Misalnya, dibuatkan marketplace khusus terhadap tempat-tempat usaha yang bekerja sama co-
marketing dengan BPJAMSOSTEK. Dalam marketplace tersebut terdata seluruh mitra co-
marketing BPJAMSOSTEK. Maka, seluruh peserta BPJAMSOSTEK bisa langsung bertransaksi 
secara digital dengan fasilitas diskon. 

" Marketplace kalau bisa dikelola sendiri atau dikelola oleh vendor asal dapat mewadahi seluruh 
mitra co-marketing kita secara utuh tanpa terpisah-pisah. Tujuan marketplace ini untuk 
menciptkan supply and demand yang besar antara mitra co-marketing dengan peserta 
BPJAMSOSTEK. Saya rasa ini akan luar biasa. Karena kita memiliki pangsa pasar yang luar biasa 
besar yaitu seluruh peserta BPJAMSOSTEK. Tentunya dengan cara ini program co-marketing 
akan terus bertambah besar karena akan dirasakan manfaatnya yang konkret oleh mitra-mitra 
kita," tuturnya. 

Cep Nandi yakin dengan memiliki program co-marketing yang besar dan sukses akan semakin 
menarik minat calon mitra usaha dan calon peserta BPJAMSOSTEK untuk segera bergabung. 
Menurutnya, untuk mencapai kesuksesan itu salah satunya perlu didukung oleh fasilitas digital. 
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Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pastikan bahwa informasi 
penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas 
Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi atau Kabupaten/Kota 
setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker yang 
tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan 
Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman 
PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga 

positive - Yuli Adiratna (Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia) 
Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Hal itu terjadi 
saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina 
Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker 
melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, 
Jakarta Timur. 
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SIDAK DI JAKTIM, KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN 
ILEGAL 

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, 
Makassar, Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke 
Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam 
mengurusi prosesnya. 

Atas kejadian tersebut, Dirjen Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan 
waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi 
untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui 
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan," kata Dirjen Suhartono. 

Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho 
Amrullah mengemukakan, Sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat 
bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," Ridho. 

Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI 
tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi 
Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan 
Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur 
Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," kata Ridho. 

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan 
penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini. 

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Yuli. 
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Ringkasan 

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
(Ditjen Binapenta dan PKK) mendorong Kota Padang segera memiliki unit layanan disabilitas 
(ULD). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang Suardi, 
mengatakan, Kota Padang berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Padang mencatat sebanyak 
3.174 orang disabilitas. Terlepas dari kekuranganya, Disabilitas di Padang memiliki potensi untuk 
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang. 

 

PEMKO PADANG DIHARAPKAN MILIKI UNIT LAYANAN DISABILITAS 

Padang : Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) mendorong Kota Padang segera memiliki unit layanan 
disabilitas (ULD). 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang Suardi, mengatakan, 
Kota Padang berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Padang mencatat sebanyak 3.174 orang 
disabilitas. Terlepas dari kekuranganya, Disabilitas di Padang memiliki potensi untuk 
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang. 

"Ditjen Binapenta PKK mendorong Kabupaten Kota di Sumatera Barat termasuk Kota Padang 
sebagai ibukota provinsi untuk segera mendirikan ULD Ketenagakerjaan," kata Suardi, Jumat 
(18/6/2021). 

Suardi menambahkan pembentukan ULD ketenagakerjaan ini sebagai bentuk pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada pasal 55 Undang-
undang tersebut Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. 
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Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pastikan bahwa informasi 
penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas 
Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi atau Kabupaten/Kota 
setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker yang 
tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan 
Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua 

negative - Ridho Amrullah (Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia) Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman 
PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga 

positive - Yuli Adiratna (Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia) 
Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Hal itu terjadi 
saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina 
Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker 
melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, 
Jakarta Timur. 
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IDAK DI JAKTIM, KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN 
ILEGAL 

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Hal itu terjadi 
saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina 
Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker 
melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, 
Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke 
Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam 
mengurusi prosesnya. Atas kejadian tersebut, Dirjen Suhartono mengimbau masyarakat untuk 
berhati-hati dan waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan 
mudah, apalagi untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui 
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan," kata Dirjen Suhartono. 

Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho 
Amrullah mengemukakan, Sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat 
bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

Kemnaker Gagalkan Pengiriman 11 Pekerja Migran Ilegal(c)2021 "Kami mendapat informasi 
bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua 
kamar kos berlantai dua," Ridho. 

Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI 
tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi 
Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan 
Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur 
Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," kata Ridho. 

Kemnaker Gagalkan Pengiriman 11 Pekerja Migran Ilegal(c)2021 Plt. Direktur Bina Penempatan 
dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan pihaknya bersama Pengawas 
Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi tindak pidana pada kasus ini. 
Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam 
kasus ini. "Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan 
dengan Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Yuli. 

[hhw]. 
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Ringkasan 

Untuk menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah merevisi 
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 
1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, 
Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 
Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

TEKAN PENYEBARAN COVID-19, PEMERINTAH REVISI HARI LIBUR NASIONAL DAN 
CUTI BERSAMA 2021 

Untuk menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah merevisi 
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 
1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, 
Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 
Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam Konferensi Pers Perubahan SKB 3 
Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 di Kantor Kemenko PMK, Jumat 
(18/6/2021). 

Perubahan kedua ini mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada 
Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kedua, hari libur Maulid Nabi 
besar Muhammad SAW yang jatuh pada Selasa, 19 Oktober 2021, diubah menjadi Rabu, 22 
Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti 
kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui gubernur, bupati/wali kota," katanya. 
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Narasumber 

neutral - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Pak Gubernur meminta bantuan kami, bagaimana 
menempatkan shelter (tempat penampungan), tapi saya kurang setuju, saya menyampaikan, 
nanti kita pesan dari luar warga Sulbar langsung dipulangkan ke asal daerahnya masing-masing 

negative - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Kemudian pemberdayaan di daerah itu sehingga 
mereka tidak tertarik lagi untuk kembali ke sana 

neutral - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Saya minta ke Pak Gubernur untuk komunikasi dengan 
kedutaan sana (Malaysia) untuk tracing mereka dari mana, nanti data dikirim ke saya 

neutral - H. M. Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat) Memang pertama-pertama akan berat, 
tetapi kami berusaha bersama dan pasti akan berhasil 

 

Ringkasan 

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mendatangi Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI 
guna membahas kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia, Jumat (18/6). Dia 
memperkirakan sebanyak 1.000 PMI yang akan dipulangkan pada bulan agustus. Menteri Sosial 
(Mensos) Tri Rismaharini mengusulkan untuk langsung dipulangkan ke daerah masing-masing 
PMI, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah terkait. 

 

TEMUI BU RISMA, GUBERNUR SULBAR BAHAS KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA 

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mendatangi Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI 
guna membahas kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia, Jumat (18/6). 

Dia memperkirakan sebanyak 1.000 PMI yang akan dipulangkan pada bulan agustus. 
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Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengusulkan untuk langsung dipulangkan ke daerah 
masing-masing PMI, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah terkait. 

"Pak Gubernur meminta bantuan kami, bagaimana menempatkan shelter (tempat 
penampungan), tapi saya kurang setuju, saya menyampaikan, nanti kita pesan dari luar warga 
Sulbar langsung dipulangkan ke asal daerahnya masing-masing," kata Risma. 

Wanita yang mengantikan posisi Juliari Batubara itu menyebutkan dirinya akan menjadi mediator 
untuk memulangkan PMI ke daerahnya masing-masing. 

Selain itu, Risma mengusulkan untuk memberdayakan para PMI di daerah masing-masing, agar 
mereka tetap bertahan dan tidak tertarik untuk kembali bekerja di luar negeri. 

"Kemudian pemberdayaan di daerah itu sehingga mereka tidak tertarik lagi untuk kembali ke 
sana," jelas dia. 

Politikus PDIP itu meminta Gubernur Sulbar untuk melakukan komunikasi dengan Kedutaan 
Malaysia untuk mendapatkan data PMI yang akan pulang nanti. 

"Saya minta ke Pak Gubernur untuk komunikasi dengan kedutaan sana (Malaysia) untuk tracing 
mereka dari mana, nanti data dikirim ke saya," jelas mantan Wali Kota Surabaya itu. 

Sementara itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan setuju atas usulan tersebut. 

Pihaknya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam kepulangan PMI nanti. 
Agar keselamatan dan kesehatan PMI terjamin. 

"Memang pertama-pertama akan berat, tetapi kami berusaha bersama dan pasti akan berhasil," 
kata Ali. 

(mcr8/jpnn). 
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Ringkasan 

Sejumlah Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian yang berpusat di Ibu Kota menetapkan 
kebijakan bekerja dari rumah alias work from home (WFH). Hal itu dilakukan menyusul kasus 
Corona (COVID-19) di Jakarta yang tengah melonjak tajam. Berikut ini sederet Kementerian 
yang melakukan WFH: 1. Kementerian BUMN Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan pegawai 
Kementerian BUMN untuk WFH. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-12/S.MBU/06/2021 
tentang Kebijakan Menjalankan Tugas Kedinasan dari Rumah (Work From Home). Kebijakan ini 
diambil Erick Thohir sebagai antisipasi melonjaknya kasus COVID-19. 

 

CORONA MAKIN GILA, PEGAWAI KEMENTERIAN RAMAI-RAMAI WFH 

Sejumlah Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian yang berpusat di Ibu Kota menetapkan 
kebijakan bekerja dari rumah alias work from home (WFH). Hal itu dilakukan menyusul kasus 
Corona (COVID-19) di Jakarta yang tengah melonjak tajam. 

Berikut ini sederet Kementerian yang melakukan WFH:  

1. Kementerian BUMN Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan pegawai Kementerian BUMN 
untuk WFH. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-12/S.MBU/06/2021 tentang Kebijakan 
Menjalankan Tugas Kedinasan dari Rumah (Work From Home). Kebijakan ini diambil Erick Thohir 
sebagai antisipasi melonjaknya kasus COVID-19. 

"Sebagai langkah antisipasi peningkatan trend kasus positif COVID-19 di lingkungan Kementerian 
Badan Usaha Milik Negara dan secara nasional, serta dalam rangka memprioritaskan kesehatan 
dan keselamatan pegawai, maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan menjalankan 
tugas kedinasan dari rumah (Work From Home/WFH)," bunyi surat edaran tersebut seperti 
dikutip detikcom. 

Kebijakan itu mulai berlaku pada 17 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021. 
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2. Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerapkan 
25% pegawainya untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH). 

"Kami masih menerapkan sebagian WFH. Sampai saat ini kisaran 25%. Sesuai kondisi dari unit 
masing-masing. Namun kalau ada satu unit yg terkena, segera kita lakukan swab semua dan 
kita sterilisasi ruangan, didisinfectan," jelas Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi kepada 
detikcom, Jumat (18/6/2021). 

3. Kementerian Perdagangan Mendag Muhammad Luthfi memutuskan akan memberlakukan full 
bekerja dari rumah untuk pegawai Kemendag mulai Senin pekan depan. 

"Posisi kasus diDKI sedang tinggi, tentunya kami akan mengeluarkan Surat Edaran 100% bekerja 
dari rumah mulai Senin, selama lima hari kerja. Hari ini akan kita keluarkan sesuai arahan Pak 
Menteri.,"kata Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto. 

Kebijakan ini disebut akan berlaku dari 21 Juni-25 Juni 2021. Suhanto menjelaskan meski 
Kemendag akan full WFH, unit-unit yang bersifat pelayanan baik untuk pelaku usaha dan 
masyarakat akan tetap beroperasi dengan jumlah yang terbatas. 

4. Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian membatasi pegawai yang bekerja di 
kantor (WFO) maksimal 500 orang atau 25% dari 2.000 total pegawai. 

"Satgas COVID-19 di Kemenperin, menetapkan pelaksanaan WFO sebanyak maks 25% pegawai 
dalam satu waktu. Saat ini jumlah pegawai kantor pusat Kemenperin sekitar 2000 orang, yang 
berarti kapasitas pegawai hadir fisik di kantor pusat sebanyak maks 500 orang," jelas Kepala 
Biro Hubungan Masyarakat, Ni Nyoman Ambareny kepada detikcom, Jumat (18/6/2021). 

Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenperin No. 
12/2021. Dalam surat edaran itu, juga dijelaskan setiap pegawai yang masuk kantor wajib 
menerapkan protokol kesehatan. 
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Ringkasan 

Pemerintah resmi merevisi hari libur nasional dan cuti bersama 2021. Revisi dilakukan guna 
menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kesepakatan tersebut 
tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 
712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 
2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

PEMERINTAH RESMI MEREVISI SKB LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021, 
BERIKUT PERUBAHANNYA. 

JAKARTA - Pemerintah resmi merevisi hari libur nasional dan cuti bersama 2021. Revisi dilakukan 
guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia. 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan 
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam Konferensi Pers Perubahan SKB 3 
Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat 
(18/6). 

Adapun, perubahan kedua ini mencakup: Hari libur tahun baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh 
pada hari Selasa (10/8) diubah menjadi hari Rabu (11/8). 

Hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada hari Selasa (19/10) diubah 
menjadi hari Rabu (22/10). 
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Pemerintah meniadakan libur cuti bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan 
yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker Ida. 

(jpnn)  
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Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, kesiapannya menjadi mediator dalam pemulangan 
11.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Kementerian Sosial siap memfasilitasi 
penyediaan lahan hidup mereka di daerah masing-masing. "Saya menyarankan untuk PMI asal 
Sulawesi Barat langsung saja dipulangkan ke tempatnya masing-masing," kata Menteri Sosial Tri 
Rismaharini usai menerima audiensi Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) H. M. Ali Baal Masdar di 
Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

 

MEDIATORI 11.000 PEKERJA MIGRAN DARI MALAYSIA 

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, kesiapannya menjadi mediator dalam pemulangan 
11.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Kementerian Sosial siap memfasilitasi 
penyediaan lahan hidup mereka di daerah masing-masing. 

"Saya menyarankan untuk PMI asal Sulawesi Barat langsung saja dipulangkan ke tempatnya 
masing-masing," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini usai menerima audiensi Gubernur Sulawesi 
Barat (Sulbar) H. M. Ali Baal Masdar di Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

Diketahui, Risma menerima usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, agar PMI ditampung 
di shelter lebih dulu. Namun, ia menolak usulan tersebut. 

PMI asal Sulbar akan datang secara bergelombang. Pada kesempatan awal diperkirakan akan 
tiba 1000 orang. Kemudian akan datang lagi sekitar 7.500 orang bulan depan, sampai mencapai 
11.000 orang. 

Mensos menyakinkan Gubernur Ali, Kemensos akan ikut berkontribusi mengatasi masalah PMI 
sesampainya di tanah air. 

"Saya akan menjadi mediator untuk bagaimana mereka pulang ke daerah masing-masing. Saya 
akan menyurati kepala daerah yang mampu untuk membiayai. Bagaimanapun itu juga 
warganya," tuturnya. 
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Melalui Gubernur Ali, Mensos berpesan kepada kepala daerah di Sulbar agar memetakan potensi 
yang bisa dikembangkan di daerahnya. Potensi itu yang harus digali dan dikembangka untuk 
memberdayakan PMI yang tiba di tanah air. 

Oleh karena itu, Mensos minta Gubernur Sulbar agar melakukan tracing lebih dulu kepada PMI. 
Apa saja ketertarikan PMI terhadap bidang pekerjaan yang bisa menjadi gantunggan hidup 
setelah mereka tiba di daerah asal. 

"Kita akan pikirkan dari sekarang mereka akan bekerja apa, bagaimana kemudian kita dapat 
melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya keinginan mereka itu apa. Sehingga 
saat mereka datang bisa kita tangani," paparnya. 

Pemetaan terhadap potensi daerah juga penting dilakukan, sebab dari sana Kemensos akan 
menentukan jenis intervensi apa yang bisa disinergikan. 

"Pendataan untuk potensi yang ada di Sulawesi Barat juga perlu. Sehingga Kemensos dapat 
membantu mengembangkan potensi yang ada," ungkapnya. 

Peran Kemensos sendiri dalam pemulangan PMI yaitu mulai dari Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, 
sampai Reintegrasi. 

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengaku sangat mengapresiasi sambutan dan kesediaan 
Mensos membantu memediatori kepulangan PMI. Kesediaan Mensos yang akan membantu, 
merupakan sinyal penting bagi Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kesiapan menerima PMI. 

"Ya kami sangat berterima kasih atas kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan 
segera menyiapkan langkah-langkah sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi 
melakukan tracing," kata Gubernur Ali Baal. 

Dalam suasana pandemi, Gubernur Ali Baal juga memastikan, tracing juga diberlakukan dalam 
konteks penerapan protokol kesehatan. 

"Kami pastikan, PMI akan dicek kesehatannya sebelum tiba di daerah. Sehingga tidak 
menimbulkan masalah baru," tuturnya. 

Meskipun diakui semua ini memang perlu proses, Gubernur Ali Baal berjanji akan secepatnya 
berkoordinasi dengan Kemensos. 

Tujuannya agar para PMI tetap berada di Indonesia dan tidak kembali ke luar negeri. 

"Pemprov Sulbar akan bersinergi dengan Kemensos mengembangkan program pemberdayaan 
bagi PMI,” kata gubernur.dian kita dapat melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, 
ditanya keinginan mereka itu apa. Sehingga saat mereka datang bisa kita tangani," paparnya. 
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan menindaklanjuti 
kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu mengenai pengubahan hari libur 
dan cuti bersama. "Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan ikhtiar untuk menghidarkan 
penyebaran Covid-19 yang lebih masif. Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat 
edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Ida Fauziyah 
dalam konferensi pers virtual, Jumat, 18 Juni 2021. 

 

PEMERINTAH UBAH LIBUR, MENAKER IDA AKAN KIRIM SURAT EDARAN KE 
PERUSAHAAN 

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan akan 
menindaklanjuti kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu mengenai 
pengubahan hari libur dan cuti bersama. 

"Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan ikhtiar untuk menghidarkan penyebaran Covid-19 
yang lebih masif. Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada 
perusahaan-perusahaan melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Ida Fauziyah dalam konferensi 
pers virtual, Jumat, 18 Juni 2021. 

Adapun pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19 di 
Indonesia. 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan 
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 
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"Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy. 

Adapun, perubahan kedua ini mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang 
jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad saw. yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 22 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 

HENDARTYO HANGGI. 
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Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari cuti 
bersama 

positive - Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) Ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk 
menjaga seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Keputusan ini seiring 
dengan ikhtiar menjalankan vaksinasi dan protokol kesehatan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah penandatanganan SKB 3 Menteri, 
nanti kami tindaklanjuti dengan menyampaikan surat edaran ke perusahaan-perusahaan lewat 
gubernur, wali kota/bupati 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Namun, kami putuskan demi kemaslahatan dalam konteks pandemi, hak cuti ASN 
untuk sementara ditiadakan 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Semua diminta konsentrasi untuk menjaga kesehatan masyarakat 

 

Ringkasan 

Pemerintah merevisi jadwal libur nasional dan cuti bersama yang masih tersisa di tahun 2021. 
Keputusan ini merupakan respons pemerintah untuk mengatasi penyebaran masif Covid-19, 
selain upaya lain, seperti vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Jumat (18/6/2021), 
mengumumkan perubahan dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari cuti bersama. Libur 
Tahun Baru Islam 1443 Hijriah pada Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu 11 Agustus 
2021. Libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada Selasa 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu 20 
Agustus. Adapun cuti bersama Natal 24 Desember ditiadakan. Keputusan ini sudah disepakati 
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tiga menteri terkait, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 

PEMERINTAH REVISI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021 

Pemerintah merevisi jadwal libur nasional dan cuti bersama yang masih tersisa di tahun 2021. 
Keputusan ini merupakan respons pemerintah untuk mengatasi penyebaran masif Covid-19, 
selain upaya lain, seperti vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, 
Jumat (18/6/2021), mengumumkan perubahan dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
cuti bersama. Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah pada Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi 
Rabu 11 Agustus 2021. Libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada Selasa 19 Oktober 2021 diubah 
menjadi Rabu 20 Agustus. Adapun cuti bersama Natal 24 Desember ditiadakan. Keputusan ini 
sudah disepakati tiga menteri terkait, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Muhadjir menjelaskan sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan 
berkaitan dengan merebaknya penularan dan penyebaran pandemi Covid-19 yang belum tuntas, 
pihaknya diberi arahan agar meninjau ulang jadwal libur nasional dan cuti bersama yang sudah 
tercantum dalam surat keputusan bersama 3 menteri. "Pemerintah mengubah dua hari libur 
nasional dan meniadakan satu hari cuti bersama," kata Muhadjir. 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, hari libur tetap diberikan sebagai 
penghargaan pemerintah kepada umat beragama, tetapi harinya digeser dan peniadaan cuti 
bersama. "Ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga seluruh masyarakat untuk 
menjaga kesehatan dan keselamatan. Keputusan ini seiring dengan ikhtiar menjalankan 
vaksinasi dan protokol kesehatan," ujar Yaqut. 

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sepakat dengan keputusan pemerintah 
merevisi jadwal libur nasional sebagai ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran Covid-19. 
"Setelah penandatanganan SKB 3 Menteri, nanti kami tindaklanjuti dengan menyampaikan surat 
edaran ke perusahaan-perusahaan lewat gubernur, wali kota/bupati," ujar Ida. 

Demi kemaslahatan Menpan dan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, sesuai ketentuan, aparatur sipil 
negara (ASN) punya hak cuti perorangan. "Namun, kami putuskan demi kemaslahatan dalam 
konteks pandemi, hak cuti ASN untuk sementara ditiadakan," ujar Tjahjo. 

Artinya, kata Tjahjo, ASN dilarang cuti di hari kejepit libur nasional. Sebagai contoh, jika ada 
libur hari keagamaan jatuh pada hari Selasa, ASN dilarang mengajukan cuti pada hari Senin. 
Pengajuan cuti harus di hari lain. Istilah cuti bersama juga tidak ada. 

"Semua diminta konsentrasi untuk menjaga kesehatan masyarakat," ujar Tjahjo. 

Tjahjo menambahkan untuk instansi pemerintah di pusat dan daerah tidak ada istilah 
"lockdown". Ketentuan di Surat Edaran Menpan RB Nomor 67 masih berlaku. Tidak ada istilah 
kantor tutup atau lockdown karena pelayanan kepada masyarakat harus berjalan. 

Adapun aturan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah di zona merah sesuai dengan 
keputusan satgas Covid-19 dan pemda. Kehadiran bekerja di kantor dan di rumah bisa diatur 
mulai 50 persen, 75 persen, atau 25 persen sesuai kebijakan masing-masing. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link and match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pemberi 
kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini juga semakin besar karena 
diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemi 
COVID-19 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kerja sama multipihak 
penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) 
menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021. Agenda ini menyajikan lowongan kerja 
bagi kaum muda. Acara job fair yang digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 
lowongan kerja bagi sekitar 10.000 peserta. Selain itu, ada sebanyak 100 perusahaan yang 
berpartisipasi. 

 

WOW! ADA 1.000 LOWONGAN KERJA NIH, BURUAN CEK 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) 
menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021. Agenda ini menyajikan lowongan kerja 
bagi kaum muda. 

Acara job fair yang digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan kerja bagi 
sekitar 10.000 peserta. Selain itu, ada sebanyak 100 perusahaan yang berpartisipasi. 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital 
Career Expo. Menurut Menaker Ida, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir 
Hub, platform dari sistem ketenagakerjaan Kemnaker ini merupakan upaya yang dapat 
mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match di pasar kerja, 
dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. 
Manfaat acara ini juga semakin besar karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan 
Indonesia sedang terdampak adanya pandemi COVID-19," kata Menaker Ida dalam keterangan 
tertulis, Jumat (18/6/2021). 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti 
menjelaskan, Digital Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka lowongan kerja bagi 
kaum muda, tetapi membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. Menurutnya, 
kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, komunitas, juga kaum 
muda, berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat ini maupun di masa 
depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujar Dini. 

Dini menyebut, Kemnaker dan Plan Indonesia berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan 
setara bagi kaum muda di tengah pandemi COVID-19. Melalui program Wired 4 Work! (W4W) 
yang didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan Indonesia berusaha meningkatkan keterampilan 
kerja kaum muda di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan online, 
YES!DIGITAL. 

Sebagai informasi, dalam rangkaian Digital Career Expo peserta dapat melakukan job matching 
dengan perusahaan swasta dan UMKM, serta mendapatkan kesempatan bergabung dalam 
komunitas digital YES!HUB. Selain itu mereka juga mendapatkan panduan untuk menggunakan 
platform peningkatan kapasitas kerja, YES!ACADEMY (kitakerja.id). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM seperti komunitas OK OCE Indonesia, Agro Boga 
Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama tokoh 
inspiratif, di antaranya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Head of Corporate 
Sustainability HSBC Asri Triwahyuni, Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura 1 Devy 
Suhardji, Presiden Direktur PT Perta Daya Gas Arief Wardono, Co-Founder & Managing Partner 
PT Dharma Bidara Adimulya Daisy Suhari, Direktur Keuangan Pertamina International Shipping 
Diah Kurniawati, Wakil Ketua LPSK Dr. Livia Iskandar, dan masih banyak lagi. 
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Ringkasan 

Masa pandemi Covid-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kementeria Ketenagakerjaan dan 
Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo 
pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema Finding Career in Digital Era!. 

 

KEMNAKER BERSAMA PLAN INDONESIA MENGGELAR DIGITAL CAREER EXPO 2021 

JAKARTA - Masa pandemi Covid-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama 
perempuan. Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kementeria 
Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar 
Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema Finding Career in Digital 
Era!. 

Acara job fair yang digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan 
bagi sekitar 10 ribu peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital 
Career Expo. Menurut Menaker Ida, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan "Karir 
Hub Platform" dari Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

"ini merupakan upaya yang dapat mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan 
Indonesia,"ucapnya. 

Masih menurut Dia, event ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match 
di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam acara 
bursa kerja. 

"Manfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya, karena diadakan pada momen dunia 
ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemik Covid-19," kata Menaker Ida 
dalam pembukaan Digital Career Expo 2021 di Jakarta, Jumat (18/6/2021). 
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Sementara itu, Dini Widiastuti selaku Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia 
menjelaskan, Digital Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum 
muda, namun juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. Menurutnya, 
kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, komunitas, juga kaum 
muda berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat ini maupun di masa 
depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ucap Dini ketika ditemui setelah 
acara pembukaan Digital Career Expo. 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemik Covid-19. Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang 
didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan 
keterampilan kerja kaum muda di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan 
online, YES!DIGITAL. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB, juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform peningkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id). Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK 
OCE Indonesia, Agro Boga Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan 
Mandiri, turut berpartisipasi dan memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. Di antaranya: Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri 
Triwahyuni (Head of Corporate Sustainability HSBC), Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & 
Pelayanan Angkasapura 1 (Persero)) dan Arief Wardono (Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas), 
Daisy Suhari (Co-Founder & Managing Partner PT. Dharma Bidara Adimulya), Diah Kurniawati 
(Direktur Keuangan Pertamina I seperti nternational Shipping), Dr. Livia Iskandar (Wakil Ketua 
LPSK RI), dan masih banyak lagi. 

Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan. CM (srf). 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link and match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pemberi 
kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat acara ini juga semakin besar, karena 
diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemi 
Covid-19 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kerja sama multipihak 
penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Sesuai misinya untuk 
memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan, Plan 
Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi kaum muda Indonesia dan 
terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, terutama perempuan 

 

Ringkasan 

Sebanyak 1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10.000 orang tersedia di Digital Career Expo 
2021. 1.000 lowongan pekerjaan tersebut datang 100 perusahaan yang berpartisipasi. 
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1.000 LOWONGAN KERJA TERSEDIA DI DIGITAL CAREER EXPO 2021 YANG 
DIGELAR KEMENAKER DAN PLAN INDONESIA 

JAKARTA - Sebanyak 1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10.000 orang tersedia di Digital 
Career Expo 2021. 

1.000 lowongan pekerjaan tersebut datang 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

Diketahui Digital Career Expo 2021 yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan 
International Indonesia (Plan Indonesia) akan berlangsung pada 18-19 Juni 2021. 

Acara job fair yang digelar secara virtual tersebut mengusung tema Finding Career in Digital Era. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan acara tersebut diselenggarakan dengan 
memanfaatkan Karir Hub, platform dari Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan 
RI. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match di pasar kerja, 
dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja," kata 
Ida, Jumat (18/6/2021). 

Ida mengatakan masa pandemi Covid-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, 
terutama perempuan. 

Acara ini digelar guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda. 

"Manfaat acara ini juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan 
Indonesia sedang terdampak adanya pandemi Covid-19," kata Ida. 

Dini Widiastuti selaku Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia menjelaskan, 
Digital Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, juga 
membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. 

Menurutnya, kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, 
komunitas, juga kaum muda berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat 
ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujar Dini. 

Ia mengatakan Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak 
dan setara bagi kaum muda di tengah pandemik Covid-19. 

Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan 
Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan keterampilan kerja kaum muda di berbagai 
sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan online, YES!DIGITAL. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB, juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK OCE Indonesia, Agro Boga 
Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 
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Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. 

Di antaranya Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri Triwahyuni (Head 
of Corporate Sustainability HSBC), Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & Pelayanan Angkasapura 
1 (Persero)) dan Arief Wardono (Presiden Direktur PT Pertadaya Gas). 

Kemudian Daisy Suhari (Co-Founder & Managing Partner PT Dharma Bidara Adimulya), Diah 
Kurniawati (Direktur Keuangan Pertamina I seperti nternational Shipping), Dr Livia Iskandar 
(Wakil Ketua LPSK RI), dan masih banyak lagi. 

"Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan," kata Dini. 
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Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap 
masalah libur dan cuti bersama yang sudah tercantum dalam surat Keputusan Bersama antara 
Kementerian PAN RB, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Agama 

positive - Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) Ini sejalan dengan keinginan kita semua, 
masyarakat Indonesia untuk mejaga keselamatan dari pandemi Covid 19. Ikhtiar-ikhtiar 
pemerintah ini saya kira sejalan dengan upaya yang sudah dilakukan pemerintah, seperti 
vaksinasi, terus mengkampanyekan menaati protokol kesehatan, dan seterusnya 

 

Ringkasan 

Hingga saat ini penyebaran Covid-19 semakin meningkat dan belum terkendali. Hal tersebut 
membuat pemerintah mengubah hari libur Nasional untuk dapat mencegah penularan. 
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 
Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan RB), dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Penandatanganan dilakukan dan 
disaksikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy 
di kantornya. 

 

PENULARAN COVID-19 MASIH TINGGI, PEMERINTAH UBAH HARI LIBUR 

Jakarta, - Hingga saat ini penyebaran Covid-19 semakin meningkat dan belum terkendali. Hal 
tersebut membuat pemerintah mengubah hari libur Nasional untuk dapat mencegah penularan. 
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 
Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan RB), dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Penandatanganan dilakukan dan 
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disaksikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy 
di kantornya. 

Libur Awalnya Diubah Tahun Baru Islam 1443 Hijriah Selasa, 10 Agustus 2021 Rabu, 11 Agustus 
2021 Maulid Nabi SAW Selasa, 19 Oktober 2021 Rabu, 20 Oktober 2021 Cuti Bersama Jumat, 24 
Desember 2021 Ditiadakan Muhadjir menyebut, keputusan ini merupakan arahan presiden untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait masih tingginya angka penularan Covid-19 
di masyarakat. "Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap 
masalah libur dan cuti bersama yang sudah tercantum dalam surat Keputusan Bersama antara 
Kementerian PAN RB, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Agama," jelas Menko 
Muhadjir. 

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah memahami 
psikologi umat beragama di Indonesia. Meski pandemi Covid 19 mewabah, hari libur tetap 
diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap umat beragama di Indonesia, 
termasuk juga peniadaan cuti bersama pada 24 Desember 2021. 

"Ini sejalan dengan keinginan kita semua, masyarakat Indonesia untuk mejaga keselamatan dari 
pandemi Covid 19. Ikhtiar-ikhtiar pemerintah ini saya kira sejalan dengan upaya yang sudah 
dilakukan pemerintah, seperti vaksinasi, terus mengkampanyekan menaati protokol kesehatan, 
dan seterusnya," ujar Yaqut. 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Saya 
mengajak seluruh civitas akademika untuk ambil peran dalam program ini, karena sesungguhnya 
misi kita sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Semua 
inklusif, karena program Prakerja terbuka bagi semua orang, karena harus beradaptasi dengan 
dunia kerja yang terus berubah 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Ribuan 
pelatihan ini dijual di tujuh platform digital, agar antarpelatihan mudah diperbandingkan seperti 
silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform digital ini mengeluarkan biaya-
biaya seperti akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Berbicara 
tentang kebijakan, saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi dengan 
konteks sosial masyarakat 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak para akademisi ikut 
ambil peran dalam program Kartu Prakerja karena kelompok ini memiliki misi yang sama yaitu 
mencerdaskan kehidupan bangsa. "Saya mengajak seluruh civitas akademika untuk ambil peran 
dalam program ini, karena sesungguhnya misi kita sama-sama mencerdaskan kehidupan 
bangsa," kata Airlangga pada diskusi bertajuk "Good Governance Prakerja" dengan civitas 
akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat. 
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AIRLANGGA AJAK AKADEMISI AMBIL PERAN DALAM PROGRAM KARTU PRAKERJA 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak para akademisi ikut 
ambil peran dalam program Kartu Prakerja karena kelompok ini memiliki misi yang sama yaitu 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 

"Saya mengajak seluruh civitas akademika untuk ambil peran dalam program ini, karena 
sesungguhnya misi kita sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Airlangga pada 
diskusi bertajuk "Good Governance Prakerja" dengan civitas akademika Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Solo, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat. 

Sebagai Ketua Komite Cipta Kerja, ucap Airlangga, diskusi kali ini sangat penting untuk 
mendapatkan masukan dalam menyusun kebijakan dan mengendalikan program Kartu Prakerja 
yaitu mengenai good governance Prakerja. 

"Berbicara tentang kebijakan, saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi 
dengan konteks sosial masyarakat," ujarnya. 

Airlangga memaparkan bahwa pada 11 April 2020, program Kartu Prakerja mulai membuka 
pendaftaran dengan kuota sebanyak 200.000 orang. Bentuknya semibansos, karena yang 
terdampak pandemi COVID-19, bukan hanya mereka yang terdaftar pada Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. 

Penerima program Kartu Prakerja beragam, dari mulai kalangan difabel, purna pekerja migran 
Indonesia, lulusan SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha. 

"Semua inklusif, karena program Prakerja terbuka bagi semua orang, karena harus beradaptasi 
dengan dunia kerja yang terus berubah," tutur Airlangga. 

Ia pun berpesan kepada para mahasiswa, bahwa jalan digital end-to-end ditempuh agar bisa 
membantu masyarakat dalam skala lebih luas, lebih cepat, lebih akurat, dengan transparansi 
yang maksimal. 

Beragam pelatihan dapat disediakan dalam waktu singkat berkat kolaborasi dengan swasta. Saat 
ini, dalam ekosistem Prakerja terdapat 179 lembaga pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.591 
jenis pelatihan. 

"Ribuan pelatihan ini dijual di tujuh platform digital, agar antarpelatihan mudah diperbandingkan 
seperti silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform digital ini 
mengeluarkan biaya-biaya seperti akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak," katanya. 

Hasil evaluasi Prakerja, dari survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 
menunjukkan 90,97 persen penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka 
meningkat setelah mengikuti pelatihan. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(TNP2K), Cyrus Network, maupun survei dari Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO) yang saat 
ini juga sedang menjalin kerja sama dengan empat lembaga penelitian untuk mengukur dampak 
dari program Kartu Prakerja. 
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Narasumber 

positive - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kolaborasi lembaga 
masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, komunitas, dan kaum muda berperan 
untuk menguatkan ekonomi, baik pada masa kini atau masa mendatang 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Termasuk dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terlebih agenda ini menggandeng Karier Hub, 
yakni platform dari Sistem Ketenagakerjaan Kemenaker 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat acara ini bisa semakin besar, karena 
diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia yang sedang terdampak akibat 
pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) bersama Yayasan Plan International Indonesia 
(Plan Indonesia ) kembali menggelar Digital Career Expo 2021 yang digelar pada 18-19 Juni 
2021. Acara job fair yang mengusung tema "Finding Career in Digital Era!" tersebut digelar 
secara virtual dan menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan untuk 10.000 peserta 
dengan total 100 perusahaan yang berpartisipasi. 
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SEDANG CARI LOWONGAN KERJA? SEGERA KUNJUNGI DIGITAL CAREER EXPO 
2021 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) bersama Yayasan Plan International Indonesia 
(Plan Indonesia ) kembali menggelar Digital Career Expo 2021 yang digelar pada 18-19 Juni 
2021. 

Acara job fair yang mengusung tema "Finding Career in Digital Era!" tersebut digelar secara 
virtual dan menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan untuk 10.000 peserta dengan 
total 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

Adanya agenda tersebut dimaksudkan sebagai langkah untuk meningkatkan peluang kerja layak 
dan setara bagi kaum muda di tengah situasi pandemi Covid-19. 

Seperti kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini tentu 
sangat membatasi akses para muda-mudi untuk mencari pekerjaan. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo 2021 tersebut, peserta dapat melakukan job matching 
dengan perusahaan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), mendapat 
kesempatan bergabung dengan komunitas digital YES!HUB, dan mendapatkan panduan untuk 
menggunakan platform peningkran kerja YES!ACADEMY (kitakerja.id). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, mulai dari OK OCE Indonesia, Agro Boga Utama, 
AdMart, Importa Smart Furniture, hingga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan pekerjaan untuk kaum muda. 

Tak hanya itu saja, melalui Digital Career Expo 2021, peserta juga dapat mengikuti sesi webinar 
bersama sejumlah sosok inspiratif. 

Mereka adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Head of Corporate 
Sustainability HSBC Asri Triwahyuni, Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura 1 Devy 
Suhardji, serta Presiden Direktur PT Perta Daya Gas Arief Wardono. 

Di samping nama-nama di atas, ada pula Co-Founder and Managing Partner PT Dharma Bidara 
Adimulya Daisy Suhari, Direktur Keuangan Pertamina I Diah Kurniawati, Wakil Ketua Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Iskandar, dan lainnya. 

Selain job fair, Kemenaker bersama Plan Indonesia juga menggagas program Wired 4 Work! 
(W4W) yang didukun oleh Accenture sejak tahun 2018. 

Plan Indonesia bahkan secara konsisten berupaya meningkatkan keterampilan kerja kaum muda 
di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan YES!DIGITAL. 

Sesuai dengan misi untuk memastikan pemenuhan akan hak anak dan kesetaraan bagi anak 
muda serta kaum muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara tersebut dapat memberikan 
dampak positif dan bisa menjangkau banyak anak muda dari seluruh Indonesia. 

Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti mengatakan, Digital Career Expo diharapkan 
tidak hanya menjadi ajang pembuka lowongan pekerjaan untuk kaum muda, tetapi juga peluang 
untuk menghadirkan kolaborasi dari banyak pihak. 

"Kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, komunitas, dan kaum 
muda berperan untuk menguatkan ekonomi, baik pada masa kini atau masa mendatang," 
katanya setelah pembukaan Digital Career Expo 2021, Jumat (18/6/2021). 
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Melalui kerja sama banyak pihak itu pula, lanjut dia, perjalanan anak-anak muda, khususnya 
perempuan, dapat disokong dengan baik. 

"Termasuk dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tidak lupa memberikan 
apresiasi atas terselenggaranya Digital Career Expo 2021. 

Menurut dia, acara yang diselenggarakan tersebut merupakan upaya yang dapat mendukung 
pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Terlebih agenda ini menggandeng Karier Hub, yakni platform dari Sistem Ketenagakerjaan 
Kemenaker," imbuhnya saat membuka agenda Digital Career Expo 2021, Jumat. 

Lebih lanjut, Ida menerangkan, Digital Career Expo 2021 merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link and match di pasar kerja, dengan mempertemukan pemberi kerja 
dengan pencari kerja dalam acara bursa kerja. 

"Manfaat acara ini bisa semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan 
Indonesia yang sedang terdampak akibat pandemi Covid-19," jelasnya. 
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Judul Sedang Cari Lowongan Pekerjaan? Segera Kunjungi Digital Career Expo 
2021 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Digital Career Expo 2021 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/18/191925126/sedang-cari-
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Tanggal 2021-06-18 19:19:00 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kolaborasi lembaga 
masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, komunitas, dan kaum muda berperan 
untuk menguatkan ekonomi, baik pada masa kini atau masa mendatang 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Termasuk dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terlebih agenda ini menggandeng Karier Hub, 
yakni platform dari Sistem Ketenagakerjaan Kemenaker 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Manfaat acara ini bisa semakin besar, karena 
diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia yang sedang terdampak akibat 
pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) bersama Yayasan Plan International Indonesia ( 
Plan Indonesia ) kembali menggelar Digital Career Expo 2021 yang digelar pada 18-19 Juni 2021. 
Acara job fair yang mengusung tema "Finding Career in Digital Era!" tersebut digelar secara 
virtual dan menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan untuk 10.000 peserta dengan 
total 100 perusahaan yang berpartisipasi. 
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SEDANG CARI LOWONGAN PEKERJAAN? SEGERA KUNJUNGI DIGITAL CAREER 
EXPO 2021 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) bersama Yayasan Plan International Indonesia ( 
Plan Indonesia ) kembali menggelar Digital Career Expo 2021 yang digelar pada 18-19 Juni 2021. 

Acara job fair yang mengusung tema "Finding Career in Digital Era!" tersebut digelar secara 
virtual dan menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan untuk 10.000 peserta dengan 
total 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

Adanya agenda tersebut dimaksudkan sebagai langkah untuk meningkatkan peluang kerja layak 
dan setara bagi kaum muda di tengah situasi pandemi Covid-19. 

Seperti kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini tentu 
sangat membatasi akses para muda-mudi untuk mencari pekerjaan. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo 2021 tersebut, peserta dapat melakukan job matching 
dengan perusahaan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), mendapat 
kesempatan bergabung dengan komunitas digital YES!HUB, dan mendapatkan panduan untuk 
menggunakan platform peningkran kerja YES!ACADEMY (kitakerja.id). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, mulai dari OK OCE Indonesia, Agro Boga Utama, 
AdMart, Importa Smart Furniture, hingga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan pekerjaan untuk kaum muda. 

Tak hanya itu saja, melalui Digital Career Expo 2021, peserta juga dapat mengikuti sesi webinar 
bersama sejumlah sosok inspiratif. 

Mereka adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Head of Corporate 
Sustainability HSBC Asri Triwahyuni, Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura 1 Devy 
Suhardji, serta Presiden Direktur PT Perta Daya Gas Arief Wardono. 

Di samping nama-nama di atas, ada pula Co-Founder and Managing Partner PT Dharma Bidara 
Adimulya Daisy Suhari, Direktur Keuangan Pertamina I Diah Kurniawati, Wakil Ketua Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Iskandar, dan lainnya. 

Selain job fair, Kemenaker bersama Plan Indonesia juga menggagas program Wired 4 Work! 
(W4W) yang didukun oleh Accenture sejak tahun 2018. 

Plan Indonesia bahkan secara konsisten berupaya meningkatkan keterampilan kerja kaum muda 
di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan YES!DIGITAL. 

Sesuai dengan misi untuk memastikan pemenuhan akan hak anak dan kesetaraan bagi anak 
muda serta kaum muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara tersebut dapat memberikan 
dampak positif dan bisa menjangkau banyak anak muda dari seluruh Indonesia. 

Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti mengatakan, Digital Career Expo diharapkan 
tidak hanya menjadi ajang pembuka lowongan pekerjaan untuk kaum muda, tetapi juga peluang 
untuk menghadirkan kolaborasi dari banyak pihak. 

"Kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, komunitas, dan kaum 
muda berperan untuk menguatkan ekonomi, baik pada masa kini atau masa mendatang," 
katanya setelah pembukaan Digital Career Expo 2021, Jumat (18/6/2021). 

Melalui kerja sama banyak pihak itu pula, lanjut dia, perjalanan anak-anak muda, khususnya 
perempuan, dapat disokong dengan baik. 
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"Termasuk dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tidak lupa memberikan 
apresiasi atas terselenggaranya Digital Career Expo 2021. 

Menurut dia, acara yang diselenggarakan tersebut merupakan upaya yang dapat mendukung 
pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Terlebih agenda ini menggandeng Karier Hub, yakni platform dari Sistem Ketenagakerjaan 
Kemenaker," imbuhnya saat membuka agenda Digital Career Expo 2021, Jumat. 

Lebih lanjut, Ida menerangkan, Digital Career Expo 2021 merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link and match di pasar kerja, dengan mempertemukan pemberi kerja 
dengan pencari kerja dalam acara bursa kerja. 

"Manfaat acara ini bisa semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan 
Indonesia yang sedang terdampak akibat pandemi Covid-19," jelasnya. 

 



 

451 
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Ringkasan 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai sebagai sebuah inovasi, program Kartu 
Prakerja perlu ruang untuk tumbuh. Airlangga mengakui meski tampak hebat, program tersebut 
bak masih bayi, baru berumur 15 bulan. Lantaran itu dia pesan kepada para mahasiswa, untuk 
bersama menjaga Program Prakerja. 

 

AJAK AKADEMISI AMBIL PERAN, AIRLANGGA: PROGRAM KARTU PRAKERJA PERLU 
RUANG UNTUK TUMBUH 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai sebagai sebuah inovasi, program Kartu 
Prakerja perlu ruang untuk tumbuh. 

Airlangga mengakui meski tampak hebat, program tersebut bak masih bayi, baru berumur 15 
bulan. 

Lantaran itu dia pesan kepada para mahasiswa, untuk bersama menjaga Program Prakerja. 

Hal itu disampaikan Airlangga saat menjadi pembicara dalam Diskusi "Good Governance 
Prakerja" dengan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (18/6/2021). 

"Layaknya sebuah inovasi, Prakerja bisa gagal. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja perlu space 
untuk tumbuh. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja harus terus diperbaiki," ucap Airlangga. 

Airlangga juga mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan 
akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu Prakerja. 

"Saya mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ambil peran 
dalam program ini, karena sesungguhnya misi kita sama mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar 
Airlangga. 
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Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, ucap Airlangga, diskusi kali ini sangat penting, untuk 
mendapatkan masukan dalam menyusun kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja 
yaitu mengenai "Good Governance Prakerja". 

"Berbicara tentang kebijakan, saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi 
dengan konteks sosial masyarakat," tutur Airlangga. 

Sebab, bila tercabut dari konteksnya, Airlangga meyakini kebijakan dan program Kartu Prakerja 
menjadi kurang bermakna. Karena "sang" subjek, yaitu masyarakat, tidak dilibatkan. 

Airlangga memaparkan pada tanggal 11 April 2020, Program Kartu Prakerja mulai membuka 
pendaftaran, dengan kuota sebanyak 200.000 orang. 

Bentuknya semi-bansos, karena yang terdampak Pandemi COVID-19, bukan hanya mereka yang 
terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. 

"Sampai dengan minggu ini, 8,3 juta orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja. Semua 
Kabupaten/Kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten/kota," ucapnya. 

Di antara para penerima ini, ucap Airlangga, ada difabel, purna Pekerja Migran Indonesia, lulusan 
SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha. 

"Pendek kata: semua. Inklusif. Karena memang sejatinya Prakerja terbuka bagi semua orang. 
Karena kita semua, harus beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah," tutur Airlangga. 

Airlangga berpesan kepada para mahasiswa, bahwa jalan digital end-to-end ditempuh agar bisa 
membantu masyarakat dalam skala lebih luas, lebih cepat, lebih akurat, dengan transparansi 
yang maksimal. 

Menurut Airlangga, beragam pelatihan dapat disediakan dalam waktu singkat berkat kolaborasi 
dengan swasta. Saat ini dalam ekosistem Prakerja terdapat 179 lembaga pelatihan yang 
menawarkan lebih dari 1.591 jenis pelatihan. 

"Ribuan pelatihan ini dijual di 7 platform digital. Kenapa platform digital? Agar antar pelatihan 
mudah diperbandingkan: silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform 
digital ini mengeluarkan biaya-biaya: akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak," 
katanya. 

Untuk melihat apakah tujuan Prakerja tercapai, evaluasi telah dilakukan. Terakhir, ucap 
Airlangga, survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 menunjukkan 90,97% 
penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah mengambil 
pelatihan. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan survey TNP2K, Cyrus Network, maupun survey dari PMO 
sendiri. Manajemen Pelaksana saat ini juga sedang menjalin kerjasama dengan 4 lembaga 
penelitian untuk mengukur dampak dari Program Kartu Prakerja. 
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Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan 1 hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian 
terkait 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian 
surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui Gubernur, Bupati/Walikota 

 

Ringkasan 

Untuk kali kedua pemerintah kembali merevisi libur nasional dan cuti bersama tahun 2021, 
setelah keputusan tersebut ditetapkan pada September 2020. Adapun alasan revisi kedua ini 
dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia. 

 

LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021 DIREVISI LAGI, APA SAJA YANG 
DIGANTI ? 

JAKARTA, - Untuk kali kedua pemerintah kembali merevisi libur nasional dan cuti bersama tahun 
2021, setelah keputusan tersebut ditetapkan pada September 2020. 

Adapun alasan revisi kedua ini dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-
19 di Indonesia. 

Revisi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disetujui oleh Menag, 
Menaker, dan Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 
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2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB 
Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional 
dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam Konferensi Pers Perubahan SKB 3 
Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat 
(18/6/2021). 

Dalam SKB tersebut, tercantum beberapa perubahan yakni, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H 
yang jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kemudian, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 22 Oktober 2021. Selanjutnya, pemerintah meniadakan libur 
cuti bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," tegas 
Muhadjir. 

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan 
menindaklanjuti kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Ida. 

Sebagai informasi, revisi libur nasional dan cuti bersama ini didasarkan pada beberapa 
pertimbangan, diantaranaya pengaturan arus lalu lintas menjelang dan setelah libur panjang di 
hari raya, dan terkait dengan peluang meningkatnya pendapatan daerah sektor pariwisata. 
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Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Surabaya Rungkut Rudi Susanto (kiri 
kemeja putih), menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) pada peserta BPJamsostek sektor Jasa 
Konstruksi dalam rangkaian bantuan kegiatan promotif preventif kepada perusahaan, di kantor 
BPJamsostek Cabang Surabaya Rungkut, Jumat (18/6/2021). Sebanyak 35 paket APD Jasa 
Konstruksi berisi Helm keamanan proyek (Safety Helmet Project), sepatu keamanan karet (safety 
booth), sarung tangan proyek (safety gloves) dan rompi keamanan tali silang (safety vest scotlite 
scotlight) tersebut sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja kepada para pekerja sektor 
konstruksi yang penuh resiko. 

 

TEKAN ANGKA KECELAKAAN KERJA, BPJAMSOSTEK CABANG SURABAYA RUNGKUT 
SERAHKAN APD JASA KONSTRUKSI 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Surabaya Rungkut Rudi Susanto (kiri 
kemeja putih), menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) pada peserta BPJamsostek sektor Jasa 
Konstruksi dalam rangkaian bantuan kegiatan promotif preventif kepada perusahaan, di kantor 
BPJamsostek Cabang Surabaya Rungkut, Jumat (18/6/2021). Sebanyak 35 paket APD Jasa 
Konstruksi berisi Helm keamanan proyek (Safety Helmet Project), sepatu keamanan karet (safety 
booth), sarung tangan proyek (safety gloves) dan rompi keamanan tali silang (safety vest scotlite 
scotlight) tersebut sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja kepada para pekerja sektor 
konstruksi yang penuh resiko. 

Adapun Jasa Konstruksi yang menerima ada 7 perusahaan, terdiri dari Cipta Karya Multi Teknik, 
Purnama Indonesia, Bangun Konstruksi Persada, Ometraco Aryasamanta, Santoso Shafanara 
Graha, dan Sapta Bangun Manunggal. 

Selain itu, bantuan yang diberikan BPJamsostek Cabang Surabaya Rungkut kepada perusahaan, 
binaan dan mitra kerja dalam rangka kegiatan promotif dan preventif tahun 2021 diantaranya, 
yakni sebanyak 82 set APD Covid-19 yang terdiri dari masker medis, coverall hazmat, face shield, 



 

456 

 

safety google, handgloves, dan sepatu boots untuk Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), 
45.800 masker medis, dan 3.000 butir multivitamin untuk para pekerja. 

Menurut Rudi Susanto, resiko terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan jasa kontruksi cukup 
tinggi. Oleh karena itu, phaknya memberikan bantuan APD pada perusahaan yang memang 
bekerja di bidang tersebut, agar para bekerja lebih memperhatikan keselamatannya dalam 
bekerja dengan menggunakan APD lengkap. 

Untuk kriteria perusahaan penerima, kata dia, adalah perusahaan yang tertib administrasi 
kepesertaan dan tidak menunggak iuran, menjadi peserta BPJamsostek dengan kepesertaan 
paling singkat tiga tahun, tidak termasuk pemberi kerja daftar sebagian tenaga kerja dan 
program. Rudi berharap, bantuan tersebut dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja bagi 
mereka yang bekerja di bidang jasa konstruksi. 

BPJamsostek Cabang Surabaya Rungkut mencatat, angka kecelakaan kerja peserta jasa 
konstruksi terus menurun seiring adanya kegiatan promotif preventif. Pada tahun 2020, jumlah 
kasus Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai 16.037 kasus. Sedangkan tahun 2021 ini kasus 
JKK berjumlah 5.367 kasus. 
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negative - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Saya akan menjadi mediator untuk bagaimana mereka 
pulang ke daerah masing-masing. Saya akan menyurati kepala daerah yang mampu untuk 
membiayai. Bagaimanapun itu juga warganya 

positive - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Kami akan pikirkan dari sekarang mereka akan bekerja 
apa, bagaimana kemudian kami dapat melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, 
ditanya keinginan mereka itu apa, sehingga saat mereka datang, bisa kami tangani 

positive - H. M. Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat) Kami sangat berterima kasih atas 
kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan segera menyiapkan langkah-langkah 
sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi melakukan tracing 

negative - H. M. Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat) Kami pastikan, PMI akan dicek 
kesehatannya sebelum tiba di daerah, sehingga tidak menimbulkan masalah baru 

 

Ringkasan 

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyarankan agar 11.000 orang pekerja migran 
Indonesia (PMI) asal Sulawesi Barat (Sulbar) yang datang dari Malaysia, langsung dipulangkan 
ke daerah masing-masing Hal tersebut disampaikan Mensos usai menerima audiensi Gubernur 
Sulbar Ali Baal Masdar di Jakarta pada Jumat (18/6/2021). Seperti diketahui, sebelumnya 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar mengusulkan agar PMI dari Malaysia yang datang 
ditampung terlebih dahulu di penampungan. 

 

TOLAK USUL PEMPROV SULBAR, MENSOS RISMA INGIN 11.000 PMI DARI 
MALAYSIA DIPULANGKAN 
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Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyarankan agar 11.000 orang pekerja migran 
Indonesia (PMI) asal Sulawesi Barat (Sulbar) yang datang dari Malaysia, langsung dipulangkan 
ke daerah masing-masing Hal tersebut disampaikan Mensos usai menerima audiensi Gubernur 
Sulbar Ali Baal Masdar di Jakarta pada Jumat (18/6/2021). 

Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar mengusulkan agar PMI dari 
Malaysia yang datang ditampung terlebih dahulu di penampungan. 

Risma lantas menolak usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan membantu masalah 
PMI dengan menjadi mediator. "Saya akan menjadi mediator untuk bagaimana mereka pulang 
ke daerah masing-masing. Saya akan menyurati kepala daerah yang mampu untuk membiayai. 
Bagaimanapun itu juga warganya," ujar Mensos Risma dalam keterangan tertulis yang diterima 
Kompas.com pada Jumat. 

Kementerian Sosial ( Kemensos ), kata dia, siap untuk memfasilitasi penyediaan lahan hidup bagi 
PMI yang pulang ke kampung halaman masing-masing. 

Sebagai informasi, PMI asal Sulbar akan datang dari Malaysia secara bergelombang. 

Diperkirakan sebanyak 1.000 orang PMI akan tiba pada kesempatan awal. Selanjutnya, pada 
bulan depan, akan datang lagi sebanyak 7.500 orang. Mereka akan datang bertahap sampai 
mencapai 11.000 orang. 

Pada kesempatan yang sama, Mensos Risma mengingatkan agar Kepala Daerah Sulbar 
melakukan tracing dengan memetakkan potensi yang dapat dikembangkan PMI di daerah 
masing-masing. 

Potensi tersebut, kata Mensos, harus digali dan dikembangkan demi memberdayakan PMI yang 
tiba di Tanah Air. "Kami akan pikirkan dari sekarang mereka akan bekerja apa, bagaimana 
kemudian kami dapat melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya keinginan 
mereka itu apa, sehingga saat mereka datang, bisa kami tangani," paparnya. 

Menurut dia, pemetaan potensi daerah penting dilakukan. Sebab, dengan mengetahui potensi 
yang ada, Kemensos bisa membantu mengembangkannya. 

Adapun peran Kemensos dalam pemulangan PMI dari Malaysia meliputi kegiatan rehabilitasi 
sosial, pemulangan, sampai reintegrasi. Menanggapi pernyataan Risma, Gubernur Sulbar Ali Baal 
Masdar memberikan apresiasi atas kesediaan Risma untuk membantu memediatori kepulangan 
PMI. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan 
segera menyiapkan langkah-langkah sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi 
melakukan tracing," ucap Ali. 

Ia pun memastikan, tracing akan berlaku dalam pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) saat 
menyambut PMI yang datang ke Sulbar. 

"Kami pastikan, PMI akan dicek kesehatannya sebelum tiba di daerah, sehingga tidak 
menimbulkan masalah baru," ujarnya. 

Ali mengatakan, nantinya Pemprov Sulbar akan bersinergi dengan Kemensos untuk 
mengembangkan program pemberdayaan bagi PMI. 

Hal tersebut dilakukan agar para PMI tidak lagi mencari nafkah sampai ke luar negeri, melainkan 
tetap menetap di Indonesia. 
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Ringkasan 

Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan ketentuan perubahan hari libur nasional dan cuti 
bersama 2021. Keputusan itu tertuang di dalam SKB 3 Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 
1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021. SKB 3 Menteri terkait perubahan hari libur nasional 
dan cuti bersama tersebut resmi diterbitkan pada 18 Juni 2021. 

 

PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL 2021 & CUTI BERSAMA DI SKB 3 MENTERI 

Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 diputuskan oleh pemerintah lewat 
penerbitan SKB 3 Menteri terbaru pada 18 Juni. 

Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan ketentuan perubahan hari libur nasional dan cuti 
bersama 2021. Keputusan itu tertuang di dalam SKB 3 Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 
1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021. 

SKB 3 Menteri terkait perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tersebut resmi diterbitkan 
pada 18 Juni 2021. 

Ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, dan Mendagri 
Tjahjo Kumolo, Surat Keputusan Bersama ini memuat perubahan atas ketentuan di dalam SKB 
3 Menteri Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari 
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. 

Penerbitan SKB 3 Menteri terbaru tentang perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 2021 
ini dilandasi pertimbangan terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-
19 di tanah air saat ini. 

"Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan 
penyebaran Covid-19 [di Indonesia] dan untuk mengantisipasi munculnya klaster [penularan 
virus corona] baru, perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama tahun 2021," demikian isi 
di bagian awal SKB 3 Menteri tersebut. 
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SKB 3 Menteri ini memuat ketentuan soal perubahan tanggal hari libur nasional dan juga 
penghapusan cuti bersama pada akhir tahun ini. Adapun perubahan hari libur nasional dan cuti 
bersama 2021 dalam SKB 3 Menteri yang baru itu adalah sebagai berikut: 1. Mengubah Hari 
Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 
Agustus 2021 menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. 

2. Mengubah Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula jatuh pada hari 
Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 3. Menghapus Cuti 
Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021. 

Dengan adanya perubahan di atas, daftar hari libur nasional dan cuti bersama 2021 sesuai 
dengan SKB 3 Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021 
adalah sebagai berikut: A. Hari Libur Nasional 2021 Jumat, 1 Januari 2021: Tahun Baru 2021 
Masehi Jumat, 12 Februari 2021: Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Kamis, 11 Maret 2021: Isra 
Mikraj Nabi Muhammad SAW Minggu, 14 Maret 2021: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 
Jumat, 2 April 2021: Wafat Isa Al Masih Sabtu, 1 Mei 2021: Hari Buruh Internasional Kamis, 13 
Mei 2021: Kenaikan Isa Al Masih Kamis-Jumat, 13-14 Mei 2021: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 
Rabu, 26 Mei 2021: Hari Raya Waisak 2565 Selasa, 1 Juni 2021: Hari Lahir Pancasila Selasa, 20 
Juli 2021: Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Rabu, 11 Agustus 2021: Tahun Baru Islam 1443 
Hijriah Selasa, 17 Agustus 2021: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Rabu, 20 Oktober 2021: 
Maulid Nabi Muhammad SAW Sabtu, 25 Desember 2021: Hari Raya Natal B. Cuti Bersama 2021 
Rabu, 12 Mei 2021: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. 

Selain mengubah 2 tanggal hari libur nasional dan menghapus cuti bersama Natal 2021, 
keputusan pemerintah yang lain adalah melarang cuti perorangan aparatur sipil negara (ASN) 
jika diambil di hari yang berhimpitan di antara 2 tanggal libur. 

Keputusan ini keluar setelah rapat bersama yang melibatkan Kementerian PAN-RB, Kementerian 
Tenaga Kerja, dan Kementerian Agama pada Jumat, 18 Juni 2021. 

"Kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID ini bahwa hak cuti 
ASN itu untuk sementara ditiadakan," kata Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo hari ini di Jakarta, 
seperti diberitakan Tirto sebelumnya. 

Menurut Tjahjo, hak cuti perorangan yang dihapus itu khusus bagi ASN yang ingin mengambil 
libur pada saat 2 hari libur yang berhimpitan. 

Sebagai contohnya adalah ASN mendapatkan libur di hari Sabtu dan Minggu, lalu ditambah 
Selasa yang merupakan hari libur nasional. Maka, ASN tidak boleh mengambil cuti perorangan 
pada hari Senin. 

"Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur, 
terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Nah ini dilarang," kata Tjahjo. 
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positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah COVID-
19 sehingga ada peninjauan ulang libur dan cuti bersama 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Namun pada tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Harus dipahami, pemerintah juga harus memahami psikologis 
umat beragama. Hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama 

 

Ringkasan 

Pemerintah menggeser agenda hari libur nasional 2021 yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, 
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta meniadakan cuti bersama perayaan Natal. 
Keputusan itu dituangkan melaluiSurat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 
Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

 

JADWAL LIBUR NASIONAL 2021 DIGESER 

Jakarta - Pemerintah menggeser agenda hari libur nasional 2021 yakni Tahun Baru Islam 1443 
Hijriah, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta meniadakan cuti bersama perayaan Natal. 

Keputusan itu dituangkan melaluiSurat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan 
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Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 
Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(PMK) Muhadjir Effendy dalam agenda konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat 
(18/6/2021). 

"Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah COVID-19 sehingga ada 
peninjauan ulang libur dan cuti bersama," kata dia. 

Muhadjir mengatakan libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 Masehi yang jatuh pada Selasa 
(10/7) digeser waktunya menjadi Rabu (11/7). 

Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula berlangsung pada Selasa (19/10) 
digeser menjadi Rabu (22/10). 

Sedangkan libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12), kata Muhadjir, ditiadakan. 
"Namun pada tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari," katanya. 

Muhadjir mengatakan pergeseran hari libur nasional dilakukan dengan mempertimbangkan 
situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai di Tanah Air. 

"Harus dipahami, pemerintah juga harus memahami psikologis umat beragama. Hari libur tetap 
diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama," pungkasnya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link & match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pekerja dan 
pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini juga semakin besar, karena diadakan 
pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemik COVID-19 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kerja sama multipihak 
penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

 

Ringkasan 

MASA pandemi COVID-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Yayasan Plan International 
Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan 
mengusung tema: 'Finding Career in Digital Era!'. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal 
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), acara ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan 
bagi sekitar 10.000 peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

 

KEMNAKER DAN PLAN INDONESIA DORONG KESEMPATAN KERJA SETARA BAGI 
KAUM MUDA MELALUI DIGITAL CAREER EXPO 2021 

MASA pandemi COVID-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Yayasan Plan International 
Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan 
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mengusung tema: 'Finding Career in Digital Era!'. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal 
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), acara ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan 
bagi sekitar 10.000 peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemik COVID-19. Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang 
didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan 
keterampilan kerja kaum muda di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan 
online, YES!DIGITAL. 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital 
Career Expo. Menurut Menaker Ida, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir 
Hub, platform dari Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, ini merupakan 
upaya yang dapat mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link & match di pasar kerja, dengan 
mempertemukan antara pekerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini 
juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang 
terdampak adanya pandemik COVID-19," kata Menaker Ida dalam pembukaan Digital Career 
Expo 2021 di Jakarta, Jumat (18/6). 

Dini Widiastuti selaku Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia menjelaskan, 
Digital Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, namun 
juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. Menurutnya, kolaborasi 
lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, komunitas, juga kaum muda 
berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujar Dini ketika ditemui setelah 
acara pembukaan Digital Career Expo, Jumat, 18 Juni 2021. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB, juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id). Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK 
OCE Indonesia, Agro Boga Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan 
Mandiri, turut berpartisipasi dan memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. Di antaranya: Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri 
Triwahyuni (Head of Corporate Sustainability HSBC), Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & 
Pelayanan Angkasapura 1 (Persero)) dan Arief Wardono (Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas), 
Daisy Suhari (Co-Founder & Managing Partner PT. Dharma Bidara Adimulya), Diah Kurniawati 
(Direktur Keuangan Pertamina I seperti nternational Shipping), Dr. Livia Iskandar (Wakil Ketua 
LPSK RI), dan masih banyak lagi. 

Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan. (RO/OL-10). 
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positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan 
bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk 
sementara ditiadakan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar 
keagamaan libur. Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain 
saja 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sebagaimana arahan Presiden bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat 
dari pandemi COVID-19 

neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Bahwa surat edaran Menpan RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah 
kantor itu tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang 
diubah adalah yang tidak ada ritual ibadahnya 

 

Ringkasan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan dengan hari libur 
nasional 2021, sesuai instruksi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan RB) Tjahjo Kumolo. "ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi 
kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti 
ASN itu untuk sementara ditiadakan," kata Tjahjo dalam konferensi pers secara virtual yang 
dipantau di Jakarta, Jumat (18/6/2021). 
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INI ATURAN BARU SOAL CUTI ASN 

Jakarta: Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan dengan 
hari libur nasional 2021, sesuai instruksi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. 

"ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan bahwa demi 
kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan," kata Tjahjo dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat 
(18/6/2021). 

Peniadaan hak cuti kerja yang dimaksud, adalah larangan bagi ASN menjalani cuti kerja berturut-
turut dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional. 

"Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur. 
Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain saja," jelasnya. 

Tjahjo mengatakan pemerintah telah menghilangkan istilah cuti bersama pada 2021 agar ASN 
dapat berkonsentrasi untuk kesehatan masyarakat. 

"Sebagaimana arahan Presiden bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari 
pandemi COVID-19," tuturnya. 

Sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Tjahjo, masih merujuk kepada Surat Edaran 
(SE) Nomor 67 Tahun 2020 yang mengatur sistem kerja ASN di masa normal baru. 

"Bahwa surat edaran Menpan RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah kantor itu 
tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan," ungkapnya. 

Tjahjo menambahkan masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah perlu patuh pada 
ketentuan zona merah di wilayah setempat sesuai keputusan Satgas Penanganan COVID-19. 

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan pengubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
2021 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional 
dan Cuti Bersama 2021. 

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional 
dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo. 

Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 Masehi yang jatuh pada Selasa (10/7) digeser 
waktunya menjadi Rabu (11/7). Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula 
berlangsung pada Selasa (19/10) digeser menjadi Rabu (22/10). 

Sedangkan libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12), kata Muhadjir, ditiadakan dengan 
pertimbangan yang sama, yakni untuk menghindarkan dari adanya libur panjang. 

Menko PMK Muhadjir menambahkan bahwa keputusan pemerintah untuk mengubah hari libur 
nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk 
menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," katanya. 
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Sembilan orang karyawan PT Eka Sari Lorena menggugat perusahaan bus tersebut ke Pengadilan 
Negeri (PN) Bandung karena belum melunasi pembayaran gaji, THR, iuran BPJS 
Ketenagakerjaan, hingga pesangon dan uang penghargaan. Gugatan didaftarkan pada 15 Juni 
2021 dengan nomor perkara 193/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg. Sembilan orang tersebut, mulai dari 
tergugat I hingga tergugat IX, masing-masing adalah Anton Muharahman, Bejan Riadi, Diana 
Novita Ariani, Hery Susanto, M. Syarif Hidayat, Nino Sutrisno, Ratmono, Supriyanto, dan Mulyani. 

 

EKA SARI LORENA DIGUGAT KARYAWAN KARENA TAK BAYAR GAJI 

Jakarta - Sembilan orang karyawan PT Eka Sari Lorena menggugat perusahaan bus tersebut ke 
Pengadilan Negeri (PN) Bandung karena belum melunasi pembayaran gaji, THR, iuran BPJS 
Ketenagakerjaan, hingga pesangon dan uang penghargaan. 

Gugatan didaftarkan pada 15 Juni 2021 dengan nomor perkara 193/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg. 
Sembilan orang tersebut, mulai dari tergugat I hingga tergugat IX, masing-masing adalah Anton 
Muharahman, Bejan Riadi, Diana Novita Ariani, Hery Susanto, M. Syarif Hidayat, Nino Sutrisno, 
Ratmono, Supriyanto, dan Mulyani. 

Dalam petitum gugatan, sembilan karyawan tersebut menuntut hak gaji/upah yang belum 
dibayarkan perusahaan sejak Desember 2019 sampai dengan April 2020. Meski demikian, 
besaran gaji yang belum dibayarkan pada penggugat berbeda mulai dari Rp16.445.000 hingga 
Rp45.833.565. 

"Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya," demikian bunyi petikan petitum 
tersebut dikutip CNNIndonesia.com Jumat (18/6). 

Para penggugat juga menuntut pembayaran THR 2020 yang belum dibayarkan dengan besaran 
mulai dari Rp3.299.000 hingga Rp9.967.913. 
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Kemudian, penggugat meminta hakim menghukum PT Eka Sari Lorena untuk membayar BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Lalu, menghukum perusahaan untuk membayar hak-hak uang pesangon, uang penghargaan 
masa kerja dan uang penggantian hak kepada para penggugat, dengan besaran Rp68.118.207 
hingga Rp202.610.877. 

"Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan antara penggugat IX 
dengan tergugat telah melangggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi batal 
demi hukum serta menghukum tergugat untuk mengubah status Penggugat IX sebagai 
karyawan tetap berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," lanjut petitum 
tersebut. 

Penggugat juga meminta pengadilan menyatakan putusan berkekuatan hukum tetap (In Kracht 
Van Gewijsde) sejak diucapkan dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan 
terlebih dahulu walaupun tergugat melakukan upaya hukum Kasasi. 

"Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul," tegas para 
penggugat dalam petitum. 

Sementara itu, VP President Director Lorena Transport Group Lorena Eka Sari Lorena belum bisa 
berkomentar terkait gugatan tersebut. Dihubungi CNNIndonesia.com, ia mengaku harus 
mengecek terlebih dahulu gugatan yang didaftarkan. "Saya cek dahulu ya," tuturnya singkat. 
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Melalui inspeksi mendadak, Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 
11 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non-prosedural yang rencananya akan 
diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Sidak 
dilakukan oleh Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat 
Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker 
pada Kamis (18/6/2021) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur. 

 

KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN ILEGAL 

JAKARTA, - Melalui inspeksi mendadak, Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan 
pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non-prosedural yang rencananya akan 
diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). 

Sidak dilakukan oleh Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker pada Kamis (18/6/2021) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur. 

Menurut Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono, 11 CPMI yang rencananya akan 
dikirimkan ke Timur Tengah, dijanjikan akan mendapat upah kerja yang tinggi dan kemudahan 
dalam pengurusan dokumen. 

Pasca-kejadian tersebut, Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika 
ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja 
ke luar negeri sebagai PLRT. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat," jelas dia dalam siaran pers, Jumat (18/6/2021). 
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Untuk mencegah insiden ini terulang kembali, ia mengimbau bagi para pencari kerja, untuk 
mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk 
mencari segala informasi ketenagakerjaan. 

Daftarkan email Sementara itu, Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan 
Migran Indonesia, Ridho Amrullah mengatakan, dalam sidak yang dilakukan pihaknya mendapat 
informasi dari masyarakat, terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

Namun, 11 CPMI tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan, 
sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI akan dikirim ke 
negara Irak dan Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua. 

Diketahui, 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti, Bangka Belitung, Madiun, 
Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, 
Purbalingga, dan Cilegon. 

"Rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, dan 
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia," ujar Ridho. 

Saat ini, Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian sedang mendalami adanya indikasi tindak 
pidana pada kasus ini. Kemnaker akan menindak tegas perusahaan penempatan PMI yang 
terlibat. 
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Pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap libur nasional dan cuti bersama 
tahun 2021. Pernyataan itu disampaikan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(PMK) Muhadjir Effendy usai rapat internal bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil 
Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo. 

 

TEKAN COVID-19, PEMERINTAH GESER DUA LIBUR NASIONAL DAN HILANGKAN 
CUTI BERSAMA NATAL 

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap libur nasional dan cuti 
bersama tahun 2021. Pernyataan itu disampaikan Menko bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy usai rapat internal bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut 
Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo. 

Salah satu pertimbangan kebijakan ini masih merebaknya kasus penyebaran Covid-19. Bahkan, 
beberapa hari belakangan ini jumlahnya kian melonjak. Lonjakan itu diperkirakan masih akan 
terjadi beberapa waktu ke depan. 

"Sesuai arahan dari Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan berkaitan 
dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang 
belum bisa dituntaskan maka kemudian Bapak Presiden memberi arahan agar ada peninjauan 
ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama," katanya dalam konferensi persnya, Jumat 
(18/6/2021). 

Pada kesempatan itu Muhajir menyebut pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur 
nasional dan meniadakan satu hari cuti bersama. 
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"Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi 
hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 
menjadi Rabu 20 Oktober 2021. Libur cuti bersama Hari Natal 2021 ditiadakan," lanjutnya. 

Sehingga libur nasional yang tetap antara lain 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 17 Agustus 
Hari Kemerdekaan RI, dan 25 Desember Hari Raya Natal. Sementara tak ada lagi libur cuti 
bersama. 

 

 

 

  



 

473 

 

Judul Malangnya Para Wanita Ini, Mimpi Bekerja di Luar Negeri Pun Buyar 

Nama Media sinarharapan.co 

Newstrend PMI Ilegal 

Halaman/URL https://www.sinarharapan.co/kesra/read/41291/malangnya_para_wanita_ini__mimpi_bekerja_di_luar_negeri_pun_buyar 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-18 18:38:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Dalam masa pandemi Covid sekarang, pengiriman tenaga kerja wanita ternyata masih terus 
berlangsung, bahkan ada yang menempuh cara tidak sah. Korbannya, umumnya, para wanita 
desa yang terlanjur terbujuk iming-iming akan memperoleh pekerjaan dengan imbalan besar di 
negeri orang. Mereka tidak tahu apa-apa, bahkan dekumen keimigrasian sebagai syarat untuk 
beprgian ke luar negeri pun mereka tidak punya. 

 

MALANGNYA PARA WANITA INI, MIMPI BEKERJA DI LUAR NEGERI PUN BUYAR 

JAKARTA--Dalam masa pandemi Covid sekarang, pengiriman tenaga kerja wanita ternyata masih 
terus berlangsung, bahkan ada yang menempuh cara tidak sah. 

Korbannya, umumnya, para wanita desa yang terlanjur terbujuk iming-iming akan memperoleh 
pekerjaan dengan imbalan besar di negeri orang. Mereka tidak tahu apa-apa, bahkan dekumen 
keimigrasian sebagai syarat untuk beprgian ke luar negeri pun mereka tidak punya. 

Kasus terbaru terjadi di Jakarta. Petugas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil 
menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non prosedural yang 
direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah 
Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim, Kampung Makasar, 
Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke 
Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam 
mengurusi prosesnya. 
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Atas kejadian tersebut, Dirjen Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan 
waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi 
untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui 
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan", kata Suhartono dalam keterangannya yang diterima RRI, Jumat (18/6). 

Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho 
Amrullah mengatajan, sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat 
bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," kata Ridho. 

Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI 
tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi 
Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan 
Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur 
Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," jelas Ridho. 

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan 
penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini. 

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," tegas Yuli. 
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sebut-upah-buruh-turun-5-2-persen-selama-pandemi-covid-19 

Jurnalis Ade Miranti Karunia 

Tanggal 2021-06-18 18:38:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Rilis data Sakernas menunjukan upah buruh 
mengalami penurunan 5,20 persen atau menjadi Rp 2,76 juta 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh sebab itu, pelaksanaan Digital Karir Expo 
di masa sekarang ini merupakan suatu upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi 
terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Dan Perusahaan 
juga dapat memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi jabatan yang 
ditawarkan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena (pemungutan biaya Job fair) 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 yang sudah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 
2002 serta Permennaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menyebut upah buruh selama pandemi Covid-
19 mengalami penurunan sebesar 5,20 persen disertai meningkatnya tingkat pengangguran 
terbuka (TPT) yang mencapai 7,07 persen. Menurut dia, penurunan upah buruh menunjukkan 
lesunya aktivitas produksi akibat adanya pembatasan sosial yang menghambat mobilitas, baik 
bahan produksi atau juga barang yang siap untuk dijual oleh perusahaan. 

 

MENAKER SEBUT UPAH BURUH TURUN 5,2 PERSEN SELAMA PANDEMI COVID-19 

JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menyebut upah buruh selama 
pandemi Covid-19 mengalami penurunan sebesar 5,20 persen disertai meningkatnya tingkat 
pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 7,07 persen. 
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Menurut dia, penurunan upah buruh menunjukkan lesunya aktivitas produksi akibat adanya 
pembatasan sosial yang menghambat mobilitas, baik bahan produksi atau juga barang yang siap 
untuk dijual oleh perusahaan. 

"Rilis data Sakernas menunjukan upah buruh mengalami penurunan 5,20 persen atau menjadi 
Rp 2,76 juta," ujarnya secara daring dalam pembukaan Digital Career Expo 2021 di Jakarta, 
Jumat (18/6/2021). 

Sementara itu kata Menaker, laju tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan 1,84 
persen dari Agustus 2019, atau menjadi 7,07 persen. 

Ida menambahkan, di tengah situasi pandemi Covid-19, dukungan dan kerja sama dari berbagai 
pihak, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, kesehatan, akademisi, dukungan swasta dan 
masyarakat sangat penting. 

Ia berharap, dukungan semua pihak bisa menstabilkan kembali kondisi ekonomi serta 
menggerakan kembali sektor ketenagakerjaan agar terwujud kesejateraan masyarakat. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email "Oleh sebab itu, pelaksanaan Digital Karir Expo di masa sekarang ini merupakan 
suatu upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi 
tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Dan Perusahaan juga dapat memperoleh kandidat 
yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditawarkan," ujarnya. 

Selain aman, lanjut dia, pelaksanaan Digital Karir Expo dinilai lebih efisien karena akan 
mengurangi biaya yang harus dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan bahkan 
penyelenggara. 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berpesan sekaligus mengingatkan, selama 
perhelatan Job Fair, pihak penyelenggara tak boleh memungut biaya kepada para pencari kerja. 

"Karena (pemungutan biaya Job fair) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 yang sudah diratifikasi 
dengan Kepres Nomor 36 Tahun 2002 serta Permennaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Penempatan Tenaga Kerja," ucapnya. 

. 
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Judul Kapolda NTT Perintahkan Tutup Hiburan Malam yang Pekerjakan Anak 
dari Cianjur 

Nama Media gatra.com 

Newstrend Pekerja Anak 

Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/514901/hukum/kapolda-ntt-
perintahkan-tutup-hiburan-malam-yang-pekerjakan-anak-dari-cianjur 

Jurnalis Antonius Un Taolin 

Tanggal 2021-06-18 18:36:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Kombes Rishian Krisna (Kabid Humas Polda NTT) Pak Kapolda telah memerintahkan 
jajaran Polres Sikka untuk menutup aktivitas empat tempat hiburan malam ( THM ) karena 
melanggar izin usaha,mempekerjakan 17 anak dibawa umur 

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

 

Ringkasan 

Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH, M.Hum Jumad 18 Juni 2021 perintahkan jajaran 
Polres Sikka untuk menutup empat tempat hiburan malam (( THM ) di Maumere, Kabupaten 
Sikka yang terbukti mempekerjakan 17 anak dibawah umur. "Pak Kapolda telah memerintahkan 
jajaran Polres Sikka untuk menutup aktivitas empat tempat hiburan malam ( THM ) karena 
melanggar izin usaha,mempekerjakan 17 anak dibawa umur," kata Kabid Humas Polda NTT 
Kombes Rishian Krisna ( 18/6). 

 

KAPOLDA NTT PERINTAHKAN TUTUP HIBURAN MALAM YANG PEKERJAKAN ANAK 
DARI CIANJUR 

Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH, M.Hum Jumad 18 Juni 2021 perintahkan jajaran 
Polres Sikka untuk menutup empat tempat hiburan malam (( THM ) di Maumere, Kabupaten 
Sikka yang terbukti mempekerjakan 17 anak dibawah umur. 

"Pak Kapolda telah memerintahkan jajaran Polres Sikka untuk menutup aktivitas empat tempat 
hiburan malam ( THM ) karena melanggar izin usaha,mempekerjakan 17 anak dibawa umur," 
kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Rishian Krisna ( 18/6). 
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Menindaklanjuti perintah tersebut jelas Kombes Krisna, Jajaran Polres Sikka telah melakukan 
koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. Koordinasi tersebut antaranya dengan 
instansi Dinas Pariwisata, Sat POL PP Sikka dan Dinas Tenaga Kerja Sikka menyangakut proses 
penutupan empat tempat hiburan malam yakni Pub L, Pub S, Pub B dan Pub SH "Hasil koordinasi 
dengan Pemkab Sikka dan menemukan empat tempat hiburan malam tersebut melanggar 
perizinan usaha dan mempekerjakan anak-anak. Saat ini Pemkab sementara melakukan evaluasi 
dan kajian untuk menutup tempat hiburan malam tersebut," jelas Kombes Krisna. 

Seperti diberitakan sebelumnya Tim Subdit IV Remaja, Anak dan Wanita ( Renakta) Ditreskrimum 
Polda NTT merazia tempat hiburan malam di Kota Maumere Kabupaten Sikka, NTT. Operasi 
tersebut berhasil menjaring 17 pekerja anak dibawah umur, dua diantaranya telah hamil. 
Rinciannya 4 orang dari dari Bandung, 12 orang dari CIanjur dan 1 dari Karawang. Usia mereka 
bervariasi antara 14 - 16 tahun. 

Kasus tersebut saat ini dalam proses penyidikan dimana pelaku usaha pub dijaring dengan pasal 
88 UU 23 tahun 2002 tentang tentang dugaan pidana exploitasi anak. "Kasusnya sementara 
disidik. Para pelaku, pemilik Pub dijaring dengan pasa 88 UU 23 tahun 2002," katanya. 
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Judul Cuti Bersama Natal Dihapus, Ini 3 Pernyataan Terbaru Pemerintah 

Nama Media detik.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5611522/cuti-bersama-natal-dihapus-ini-
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Jurnalis Tim detikcom 

Tanggal 2021-06-18 18:33:00 

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 - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Yang kedua, kami sudah sampaikan dalam rapat kepada Bapak Menko bahwa istilah 
cuti bersama itu tidak ada. Semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat sebagaimana arahan 
Bapak Presiden, arahan Bapak Menko bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari 
pandemi COVID yang ada 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu sesuai ketentuan itu mempunyai hak cuti perorangan. Tetapi kami putuskan 
bahwa, demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID ini bahwa hak cuti ASN itu untuk 
sementara ditiadakan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan 
Selasa libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Lah ini dilarang. Cari cuti hari lain 
saja 

positive - Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) Pemerintah ini memahami psikologi atau 
kejiwaan umat beragama di Indonesia. Jadi meskipun pandemi COVID ini masih ada dimana-
mana belum hilang secara seluruhnya tetapi hari libur tetap diberikan, sebagai bentuk 
penghargaan negara terhadap umat beragama. Demikian pula dengan peniadaan cuti bersama 
di tanggal 24 Desember. Saya kira ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga 
seluruh masyarakat Indonesia, untuk menjaga kesehatan, keselamatan dari pandemi covid 19 
ini 
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Ringkasan 

Cuti bersama natal diputuskan untuk dihapus oleh pemerintah. Hal ini dilakukan di tengah 
melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, aturan perubahan jadwal cuti bersama 
2021 sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, 
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 tentang Hari libur Nasional 
dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

 

CUTI BERSAMA NATAL DIHAPUS, INI 3 PERNYATAAN TERBARU PEMERINTAH 

Cuti bersama natal diputuskan untuk dihapus oleh pemerintah. Hal ini dilakukan di tengah 
melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. 

Sebelumnya, aturan perubahan jadwal cuti bersama 2021 sudah tertuang dalam Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 
Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

Berikut 3 pernyataan terbaru pemerintah tentang cuti bersama natal dihapus dan revisi jadwal 
libur nasional. 

Diketahui keputusan untuk merevisi jadwal libur nasional dan cuti bersama disampaikan oleh 
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers, Jumat (18/6/2021). 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," kata Muhadjir. 

Adapun rinciannya yaitu: 1. Libur tahun baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa 10 
Agustus 2021 diubah menjadi Hari Rabu 11 Agustus 2021 2. Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 
pada tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu tanggal 20 Oktober 2021 3. Libur cuti 
bersama Hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan Sementara itu, Menteri 
PAN-RB Tjahjo Kumolo menyatakan tidak ada istilah cuti bersama termasuk natal. Hal ini 
dilakukan karena fokus saat ini adalah menyelamatkan bangsa dari pandemi COVID-19. 

"Yang kedua, kami sudah sampaikan dalam rapat kepada Bapak Menko bahwa istilah cuti 
bersama itu tidak ada. Semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat sebagaimana arahan 
Bapak Presiden, arahan Bapak Menko bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari 
pandemi COVID yang ada," ujar Tjahjo. 

Tjahjo juga menyoroti agar para aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh mengambil cuti di hari 
kejepit selama pandemi COVID-19. 

"ASN itu sesuai ketentuan itu mempunyai hak cuti perorangan. Tetapi kami putuskan bahwa, 
demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID ini bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan," kata Tjahjo. 
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"Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan Selasa 
libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Lah ini dilarang. Cari cuti hari lain saja," 
jelasnya. 

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas juga menyampaikan keputusan peniadaan cuti 
bersama natal dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat. 

"Pemerintah ini memahami psikologi atau kejiwaan umat beragama di Indonesia. Jadi meskipun 
pandemi COVID ini masih ada dimana-mana belum hilang secara seluruhnya tetapi hari libur 
tetap diberikan, sebagai bentuk penghargaan negara terhadap umat beragama. Demikian pula 
dengan peniadaan cuti bersama di tanggal 24 Desember. Saya kira ini sejalan dengan keinginan 
kita semua untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia, untuk menjaga kesehatan, 
keselamatan dari pandemi covid 19 ini," kata Yaqut. 
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Judul Pemerintah geser jadwal libur nasional 2021 

Nama Media elshinta.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/237859/2021/06/18/pemerintah-
geser-jadwal-libur-nasional-2021 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-18 18:29:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah COVID-
19 sehingga ada peninjauan ulang libur dan cuti bersama 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Namun pada tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Harus dipahami, pemerintah juga harus memahami psikologis 
umat beragama. Hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama 

 

Ringkasan 

Pemerintah menggeser agenda hari libur nasional 2021 yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, 
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta meniadakan cuti bersama perayaan Natal. 
"Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah COVID-19 sehingga ada 
peninjauan ulang libur dan cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam agenda konferensi pers secara virtual 
di Jakarta, Jumat. 

 

PEMERINTAH GESER JADWAL LIBUR NASIONAL 2021 

- Pemerintah menggeser agenda hari libur nasional 2021 yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, 
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta meniadakan cuti bersama perayaan Natal. 

"Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah COVID-19 sehingga ada 
peninjauan ulang libur dan cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam agenda konferensi pers secara virtual 
di Jakarta, Jumat. 
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Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 
Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

Muhadjir mengatakan libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 yang jatuh pada Selasa (10/7) 
digeser waktunya menjadi Rabu (11/7). 

Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula berlangsung pada Selasa (19/10) 
digeser menjadi Rabu (22/10). 

Sedangkan libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12), kata Muhadjir, ditiadakan. 
"Namun pada tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari," katanya. 

Muhadjir mengatakan pergeseran hari libur nasional dilakukan dengan mempertimbangkan 
situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai di Tanah Air. 

"Harus dipahami, pemerintah juga harus memahami psikologis umat beragama. Hari libur tetap 
diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama," katanya. 
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Judul TKI Asal Lembang yang Sakit-sakitan di Malaysia Ilegal, Disnakertrans 
Tetap Bantu Kepulangannya 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Sutrisno (Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans 
KBB) Jelas ilegal di Malaysia tanpa paspor. Sudah ditanya tidak tahu agen maupun sponsornya 

neutral - Sutrisno (Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans 
KBB) Bagaimanapun itu warga kita. Saya upayakan kepulangannya 

negative - Endik Sopandi (Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) Saya 
enggak bisa kerja karena muntah darah setiap hari. Ke pengurus, aparat pemerintah saya minta 
tolong untuk dipulangkan. Saya enggak punya biaya, enggak punya dokumen, hanya KK dan 
KTP 

negative - Endik Sopandi (Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bandung Barat) Bekerja 
hanya dikasih makan sehari sekali. Itu juga hanya mi, bukan nasi 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 
memastikan bahwa Endik Sopandi (44), tenaga kerja Indonesia (TKI) yang saat ini tengah sakit-
sakitan di Malaysia merupakan TKI ilegal. Sebelumnya, TKI asal Kampung Gamlok, RT 06/07, 
Desa Cikole, Kecamatan Lembang, KBB, ini harus merasakan perihnya hidup di Malaysia hingga 
meminta pertolongan agar bisa dipulangkan dari Negeri Jiran itu Kepala Seksi Perluasan dan 
Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans KBB, Sutrisno, mengatakan, Endik dipastikan 
sebagai TKI ilegal karena selama di Malaysia, dia tidak memiliki paspor. 

 

  



 

485 

 

TKI ASAL LEMBANG YANG SAKIT-SAKITAN DI MALAYSIA ILEGAL, DISNAKERTRANS 
TETAP BANTU KEPULANGANNYA 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 
memastikan bahwa Endik Sopandi (44), tenaga kerja Indonesia (TKI) yang saat ini tengah sakit-
sakitan di Malaysia merupakan TKI ilegal. 

Sebelumnya, TKI asal Kampung Gamlok, RT 06/07, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, KBB, ini 
harus merasakan perihnya hidup di Malaysia hingga meminta pertolongan agar bisa dipulangkan 
dari Negeri Jiran itu Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans 
KBB, Sutrisno, mengatakan, Endik dipastikan sebagai TKI ilegal karena selama di Malaysia, dia 
tidak memiliki paspor. 

"Jelas ilegal di Malaysia tanpa paspor. Sudah ditanya tidak tahu agen maupun sponsornya," 
ujarnya saat dihubungi, Jumat (18/6/2021). 

Meski begitu, pihaknya akan berupaya memulangkan Endik ke Indonesia. 

Disnakertrans KBB sudah mengajukan surat permohonan dan pengumpulan dokumen yang 
bersangkutan. 

Kemudian, kata dia, pihaknya akan berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia 
(KBRI) yang ada di Malaysia untuk memulangkan TKI tersebut. 

"Bagaimanapun itu warga kita. Saya upayakan kepulangannya," ucap Sutrisno. 

Diberitakan sebelumnya, Endik meminta pertolongan agar bisa dipulangkan dari Negeri Jiran itu 
lantaran sakit-sakitan. 

Diatak punya uang untuk bertahan hidup di perantauan setelah tak mampu bekerja lagi. 

"Saya enggak bisa kerja karena muntah darah setiap hari. Ke pengurus, aparat pemerintah saya 
minta tolong untuk dipulangkan. Saya enggak punya biaya, enggak punya dokumen, hanya KK 
dan KTP," ujarnya melalui sebuah rekaman video berdurasi 12 menit yang diterima Tribun, 
Selasa (15/6/2021). 

Dalam video tersebut, Endik menyebut dia bekerja sebagai TKI di Malaysia sejak 2015. 

Tetapi dia tak bisa lagi bekerja karena kondisi kesehatannya setiap hari menurun sejak beberapa 
bulan lalu. 

Pahitnya hidup Endik di Negeri Jiran itu, bermula saat dia berangkat melalui sebuah agen dengan 
membayar uang sebesar 3.800 ringgit atau sekitar Rp 12 juta. 

Dia kemudian bekerja di daerah Langkawi sebagai sopir di pencucian kendaraan. 

Di tempat kerja yang pertama itu, Endik hanya bertahan selama 1,5 tahun. 

Dia langsung melarikan diri ke daerah Lengkawi karena tidak betah akibat pekerjaannya tidak 
sesuai dengan harapan. 

"Bekerja hanya dikasih makan sehari sekali. Itu juga hanya mi, bukan nasi," kata Endik. 

(*). 
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Pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 
Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia. 

 

CATAT, BERIKUT REVISI SKB LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021 

JAKARTA - Pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di 
Indonesia. 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan 
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam Konferensi Pers Perubahan SKB 3 
Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat 
(18/6/2021). 

Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad saw. yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 22 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti 
kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Ida. 
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Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan kesiapannya menjadi mediator dalam pemulangan 
11.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Kementerian Sosial (Kemensos) siap 
memfasilitasi penyediaan lahan hidup mereka di daerah masing-masing. Sebelumnya, Bu Risma 
menerima usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar PMI ditampung di shelter lebih 
dulu. Namun, ia menolak usulan tersebut. 

 

MENSOS SIAP MEMFASILITASI 11.000 PMI DARI MALAYSIA 

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan kesiapannya menjadi mediator dalam pemulangan 
11.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. 

Kementerian Sosial (Kemensos) siap memfasilitasi penyediaan lahan hidup mereka di daerah 
masing-masing. 

Sebelumnya, Bu Risma menerima usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar PMI 
ditampung di shelter lebih dulu. Namun, ia menolak usulan tersebut. 

“Saya menyarankan untuk PMI asal Sulawesi Barat langsung saja dipulangkan ke tempatnya 
masing-masing,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini usai menerima audiensi Gubernur Sulawesi 
Barat (Sulbar) H. M. Ali Baal Masdar di Jakarta, Jumat (18/06). 

PMI asal Sulbar akan datang secara bergelombang. Pada kesempatan awal diperkirakan akan 
tiba 1000 orang. 

Kemudian akan datang lagi sekitar 7.500 orang bulan depan, sampai mencapai 11.000 orang. 

Mensos Risma menyakinkan Gubernur Ali, Kemensos akan ikut berkontribusi mengatasi masalah 
PMI sesampainya di tanah air. 
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“Saya akan menjadi mediator untuk bagaimana mereka pulang ke daerah masing-masing. Saya 
akan menyurati kepala daerah yang mampu untuk membiayai. Bagaimanapun itu juga 
warganya,” ujar Mensos. 

Melalui Gubernur Ali, Mensos berpesan kepada kepala daerah di Sulbar agar memetakan potensi 
yang bisa dikembangkan di daerahnya. Potensi itu yang harus digali dan dikembangka untuk 
memberdayakan PMI yang tiba di tanah air. 

Oleh karena itu, Mensos minta Gubernur Sulbar agar melakukan tracing lebih dulu kepada PMI. 
Apa saja ketertarikan PMI terhadap bidang pekerjaan yang bisa menjadi gantunggan hidup 
setelah mereka tiba di daerah asal. 

“Kita akan pikirkan dari sekarang mereka akan bekerja apa, bagaimana kemudian kita dapat 
melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya keinginan mereka itu apa. Sehingga 
saat mereka datang bisa kita tangani,” ucap Mensos. 

Pemetaan terhadap potensi daerah juga penting dilakukan, sebab dari sana Kemensos akan 
menentukan jenis intervensi apa yang bisa disinergikan. 

“Pendataan untuk potensi yang ada di Sulawesi Barat juga perlu. Sehingga Kemensos dapat 
membantu mengembangkan potensi yang ada,” kata Mensos. 

Peran Kemensos sendiri dalam pemulangan PMI yaitu mulai dari Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, 
sampai Reintegrasi. 

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengaku sangat mengapresiasi sambutan dan kesediaan 
Mensos membantu memediatori kepulangan PMI. Kesediaan Mensos yang akan membantu, 
merupakan sinyal penting bagi Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kesiapan menerima PMI. 

“Ya kami sangat berterima kasih atas kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan 
segera menyiapkan langkah-langkah sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi 
melakukan tracing,” kata Gubernur Ali Baal. 

Dalam suasana pandemi, Gubernur Ali Baal juga memastikan, tracing juga diberlakukan dalam 
konteks penerapan protokol kesehatan. 

“Kami pastikan, PMI akan dicek kesehatannya sebelum tiba di daerah. Sehingga tidak 
menimbulkan masalah baru,” katanya. 

Meskipun diakui semua ini memang perlu proses, Gubernur Ali Baal berjanji akan secepatnya 
berkoordinasi dengan Kemensos. 

Tujuannya agar para PMI tetap berada di Indonesia dan tidak kembali ke luar negeri. 

“Pemprov Sulbar akan bersinergi dengan Kemensos mengembangkan program pemberdayaan 
bagi PMI,” kata gubernur.dian kita dapat melakukan _treatment_. Dari awal PMI diwawancarai, 
ditanya keinginan mereka itu apa. Sehingga saat mereka datang bisa kita tangani,” ucap Mensos. 

Pemetaan terhadap potensi daerah juga penting dilakukan, sebab dari sana Kemensos akan 
menentukan jenis intervensi apa yang bisa disinergikan. “Pendataan untuk potensi yang ada di 
Sulawesi Barat juga perlu. Sehingga Kemensos dapat membantu mengembangkan potensi yang 
ada,” Mensos menambahkan. 

Peran Kemensos sendiri dalam pemulangan PMI yaitu mulai dari Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, 
sampai Reintegrasi. 
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Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengaku sangat mengapresiasi sambutan dan kesediaan 
Mensos membantu memediatori kepulangan PMI. Kesediaan Mensos yang akan membantu, 
merupakan sinyal penting bagi Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kesiapan menerima PMI. 

“Ya kami sangat berterima kasih atas kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan 
segera menyiapkan langkah-langkah sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi 
melakukan tracing,” kata Gubernur Ali Baal. Dalam suasana pandemi, Gubernur Ali Baal juga 
memastikan, tracing juga diberlakukan dalam konteks penerapan protokol kesehatan. “Kami 
pastikan, PMI akan dicek kesehatannya sebelum tiba di daerah. Sehingga tidak menimbulkan 
masalah baru,” katanya. Meskipun diakui semua ini memang perlu proses, Gubernur Ali Baal 
berjanji akan secepatnya berkoordinasi dengan Kemensos. Tujuannya agar para PMI tetap 
berada di Indonesia dan tidak kembali ke luar negeri. “Pemprov Sulbar akan bersinergi dengan 
Kemensos mengembangkan program pemberdayaan bagi PMI,” kata gubernur. 
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Antusias masyarakat untuk mendaftar kartu prakerja tercatat mengalami peningkatan. Total 
sudah ada 8,3 juta orang yang menerima Kartu Prakerja, dari total 65 juta orang yang mendaftar 
"Sejak April 2020 Kartu Prakerja sudah memasuki batch ke-17 atau gelombang dengan total 
penerima sebanyak 8,3 juta orang yang mana pendaftar sebanyak 65 juta orang," kata Deputi 
Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Rudy 
Salahuddin dalam video virtual, Jumat (18/6/2021). 

 

KARTU PRAKERJA SUDAH DINIKMATI 8,3 JUTA ORANG, TERBANYAK DARI JATENG 

Kartu Prakerja Sudah Dinikmati 8,3 Juta Orang, Terbanyak dari Jateng Rina Anggraeni Jum'at, 
18 Juni 2021 - 18:14 WIB loading. 

Dari total 8,3 juta orang penerima Program Kartu Prakerja sebanyak 657 ribu orang di antaranya 
berasal dari Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Foto/Dok JAKARTA - Antusias masyarakat untuk 
mendaftar kartu prakerja tercatat mengalami peningkatan. Total sudah ada 8,3 juta orang yang 
menerima Kartu Prakerja, dari total 65 juta orang yang mendaftar "Sejak April 2020 Kartu 
Prakerja sudah memasuki batch ke-17 atau gelombang dengan total penerima sebanyak 8,3 juta 
orang yang mana pendaftar sebanyak 65 juta orang," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi 
Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin dalam video 
virtual, Jumat (18/6/2021). 

Kata dia, dari total 8,3 juta orang penerima Program Kartu Prakerja sebanyak 657 ribu orang di 
antaranya berasal dari Provinsi Jawa Tengah (Jateng). 

Kartu Prakerja merupakan program pertama pemerintah yang end to end dilakukan secara digital 
dengan ekosistem sangat luas yakni terdiri dari tujuh platform, 179 lembaga pelatihan, 1.591 
jenis pelatihan, dan lima mitra pembayaran. 

"Jateng provinsi keempat terbesar yang menerima 657 orang sampai saat ini. Tentu ini 
antusiasme yang luar biasa," jelasnya. 
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Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartati mengucapkan terima kasih kepada para alumni Program Kartu Prakerja yang telah 
memanfaatkan program Pemerintah untuk skilling, upskilling, dan reskilling. 

"Kartu Prakerja yang telah memanfaatkan program Pemerintah untuk skilling, upskilling, dan 
reskilling," tandasnya. 

(akr). 
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Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 calon pekerja migran 
Indonesia (CPMI) non-prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang 
perseorangan sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Penggagalan 
terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina 
Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker 
melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, 
Jakarta Timur. 

 

KEMNAKER GAGALKAN PENYELUNDUPAN 11 PEKERJA MIGRAN KE TIMTENG 

Kemnaker Gagalkan Penyelundupan 11 Pekerja Migran ke Timteng Michelle Natalia Jum'at, 18 
Juni 2021 - 17:17 WIB loading. 

Foto/ilustrasi/SINDOnews JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan 
pengiriman 11 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) non-prosedural yang direkrut dan akan 
diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) ke Timur 
Tengah. 

Penggagalan terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, 
Makassar, Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke 
Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam 
mengurusi prosesnya. 

Atas kejadian tersebut, Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika 
ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja 
ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah. 
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"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui 
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan," kata Suhartono. 

Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho 
Amrullah, mengemukakan, sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari 
masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," tambah Ridho. 

Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI 
tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi 
Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan 
Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur 
Tengah. 

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna, menyatakan 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan 
penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini. 

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," tandas Yuli. 

(uka). 
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Narasumber 

negative - Adeodatus Buang da Cunha (Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sikka) Kita 
tutup sementara ini atas perintah Bupati Sikka. Mereka dilarang beroperasi sambil menunggu 
proses hukum yang dilakukan oleh Polda NTT 

 

Ringkasan 

Sebanyak empat (4) Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, yang 
mempekerjakan anak dibawah umur, diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara ini 
dilakukan oleh aparat gabungan dari unsur Sat Pol PP dan Damkar Sikka, Polres Sikka, TNI, 
Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan Kabupaten Sikka, Jumat (18/6) sore. 

 

PEKERJAKAN ANAK, 4 TEMPAT HIBURAN MALAM DI MAUMERE DITUTUP 
SEMENTARA 

Sebanyak empat (4) Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, yang 
mempekerjakan anak dibawah umur, diberhentikan sementara. 

Pemberhentian sementara ini dilakukan oleh aparat gabungan dari unsur Sat Pol PP dan Damkar 
Sikka, Polres Sikka, TNI, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan Kabupaten 
Sikka, Jumat (18/6) sore. 

Empat THM yang ditutup sementara ini yakni, Libra Pub, Tripple Nine Pub, Sashari Pub dan 
BintaPub. 

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sikka, Adeodatus Buang da Cunha mengatakan, ada 
empat tempat hiburan malam ini ditutup sementara yakni Libra, Sasari, Bintang dan T.999. 
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Penutupan ini dikarenakan berdasarkan operasi dari Subdit IV Remaja, Anak, dan Wanita 
(Renakta) Ditreskrimum Polda NTT berhasil mengungkap kasus eksploitasi 17 anak dibawah 
umur yang dipekerjakan di empat tempat hiburan malam tersebut. 

"Kita tutup sementara ini atas perintah Bupati Sikka. Mereka dilarang beroperasi sambil 
menunggu proses hukum yang dilakukan oleh Polda NTT," ungkapnya. 
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Pemerintah telah menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 melalui 
Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani pada 18 Juni 2021. Revisi cuti 
bersama 2021 merupakan respon antisipatif pemerintah terkait kenaikan kembali kasus Covid-
19 di Indonesia belakangan ini. 

 

REVISI CUTI BERSAMA, RESPONS KENAIKAN KASUS COVID-19 

JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 
2021 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani pada 18 Juni 
2021. Revisi cuti bersama 2021 merupakan respon antisipatif pemerintah terkait kenaikan 
kembali kasus Covid-19 di Indonesia belakangan ini. 

Perubahan berlaku untuk hari libur nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi 
Muhammad SAW serta cuti bersama Hari Raya Natal. "Pemerintah memutuskan mengubah dua 
hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama," ujar Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Jumat (18/6). 

Hal ini disampaikan Muhadjir usai memimpin Rapat Tingkat Menteri tentang Peninjauan Kembali 
SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, di Kantor Kementerian Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jumat (18/6). 

Hari libur nasional yang diubah yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, yang mulanya jatuh pada 
10 Agustus menjadi 11 Agustus. Kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 19 
Oktober diubah menjadi 20 Oktober. Untuk cuti bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 
dicabut. 

Dijelaskan bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat merebaknya penularan Covid-19 yang 
sampai kini masih belum tuntas. Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang 
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terhadap hari libur dan cuti bersama yang selama ini tercantum dalam SKB Hari Libur Nasional 
dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

Lebih rinci, ketetapan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Agama (Menag), Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) No. 712/2021, No. 1/2021, No. 3/2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB No. 642/2020, No. 4/2020, No. 4/2020 
Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 

Perubahan hari libur nasional dan cuti bersama merupakan upaya pemerintah untuk menekan 
laju mobilitas masyarakat di Indonesia mengingat angka kasus Covid-19 yang kian meningkat. 
Selain itu, diharapkan pergeseran hari libur nasional akan mencegah adanya libur panjang yang 
selama ini cenderung menimbulkan kenaikan angka kasus Covid-19. 

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengakui bahwa cuti merupakan hak setiap Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Namun dalam kondisi pandemi, cuti yang berdekatan dengan hari libur nasional 
ditiadakan. Ia meminta agar ASN tidak memanfaatkan untuk mengambil cuti pada hari kerja 
yang terjepit diantara hari libur. 

"ASN sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tapi kami putuskan demi kemaslahatan 
dalam konteks pandemi, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan. Ditiadakan 
dimaksudkan untuk cuti yang berdekatan dengan hari libur maupun cuti bersama," tegasnya. 

ASN dapat mengajukan cuti namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi 
tetap selektif dalam memberikan izin. "Cari cuti hari lain, semua konsentrasi untuk kesehatan 
masyarakat dan menjaga masyarakat dari pandemi Covid-19," imbuh Tjahjo. 

Lebih lanjut, hingga kini tidak ada penerapan lockdown atau karantina wilayah untuk instansi 
pemerintah agar pelayanan publik bagi masyarakat terus berjalan. Kebijakan yang berlaku saat 
ini adalah Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020. Sistem kerja pemerintah daerah 
menyesuaikan data zonasi risiko dan ketentuan Satuan Tugas Covid-19 di wilayahnya. 

"Sementara kementerian dapat menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (WFH) 
dan kantor (WFO) dengan persentase 50:50 atau 75:25 sesuai dengan ketentuan dalam SE 
tersebut," imbuh Tjahjo. 

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menag Yaqut Cholil Qoumas, dan Menaker Ida Fauziyah 
menandatangani SKB Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 usai 
mengikuti rapat tingkat menteri. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menko PMK 
Muhadjir Effendy. 

Libur dan Cuti Bersama Tahun 2021 

10 Agustus menjadi 11 Agustus: Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah 

19 Oktober menjadi 20 Oktober: Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 

24 Desember dicabut: Cuti bersama Hari Raya Natal 
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Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah COVID-
19 sehingga ada peninjauan ulang libur dan cuti bersama 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Namun, pada tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Harus dipahami, pemerintah juga harus memahami psikologis 
umat beragama. Hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama 

 

Ringkasan 

Pemerintah menggeser agenda hari libur nasional 2021, yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, 
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta meniadakan cuti bersama perayaan Natal. 

"Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah COVID-19 sehingga ada 
peninjauan ulang libur dan cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers secara virtual di 
Jakarta, Jumat. 

 

PEMERINTAH GESER JADWAL LIBUR NASIONAL 2021 

Jakarta - Pemerintah menggeser agenda hari libur nasional 2021, yakni Tahun Baru Islam 1443 
Hijriah, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta meniadakan cuti bersama perayaan 
Natal. 

"Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah COVID-19 sehingga ada 
peninjauan ulang libur dan cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
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Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers secara virtual di 
Jakarta, Jumat. 

Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 
Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

Muhadjir mengatakan libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 yang jatuh pada Selasa (10/7) 
digeser waktunya menjadi Rabu (11/7). 

Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula berlangsung pada Selasa (19/10) 
digeser menjadi Rabu (22/10). 

Sedangkan libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12), kata Muhadjir, ditiadakan. 
"Namun, pada tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari," katanya. 

Muhadjir mengatakan pergeseran hari libur nasional dilakukan dengan mempertimbangkan 
situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai di Tanah Air. 

"Harus dipahami, pemerintah juga harus memahami psikologis umat beragama. Hari libur tetap 
diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama," katanya. 
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Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu 
Prakerja. Airlangga saat menjadi pembicara dalam Diskusi "Good Governance Prakerja" dengan 
Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (18/6/2021). 

 

AIRLANGGA AJAK AKADEMISI AMBIL PERAN DALAM PROGRAM KARTU PRAKERJA 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu 
Prakerja. 

Airlangga saat menjadi pembicara dalam Diskusi "Good Governance Prakerja" dengan Civitas 
Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (18/6/2021). 

Airlangga Hartarto King Maker Paling Lengkap di Pilpres 2024 "Saya mengajak Civitas akademika 
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ambil peran dalam program ini, karena 
sesungguhnya misi kita sama mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Airlangga. 

Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, ucap Airlangga, diskusi kali ini sangat penting, untuk 
mendapatkan masukan dalam menyusun kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja 
yaitu mengenai "Good Governance Prakerja". 

Sebab, bila tercabut dari konteksnya, Airlangga meyakini kebijakan dan program Kartu Prakerja 
menjadi kurang bermakna. Karena "sang" subjek, yaitu masyarakat, tidak dilibatkan. 

Airlangga memaparkan pada tanggal 11 April 2020, Program Kartu Prakerja mulai membuka 
pendaftaran, dengan kuota sebanyak 200.000 orang. Bentuknya semi-bansos, karena yang 
terdampak Pandemi COVID-19, bukan hanya mereka yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. 

"Sampai dengan minggu ini, 8,3 juta orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja. Semua 
Kabupaten/Kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten/kota," ucapnya. 
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Diantara para penerima ini, ucap Airlangga, ada difabel, purna Pekerja Migran Indonesia, lulusan 
SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha. 

"Pendek kata: semua. Inklusif. Karena memang sejatinya Prakerja terbuka bagi semua orang. 
Karena kita semua, harus beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah," tutur Airlangga. 

Airlangga berpesan kepada para mahasiswa, bahwa jalan digital end-to-end ditempuh agar bisa 
membantu masyarakat dalam skala lebih luas, lebih cepat, lebih akurat, dengan transparansi 
yang maksimal. 

Menurut Airlangga, beragam pelatihan dapat disediakan dalam waktu singkat berkat kolaborasi 
dengan swasta. Saat ini dalam ekosistem Prakerja terdapat 179 lembaga pelatihan yang 
menawarkan lebih dari 1.591 jenis pelatihan. 

"Ribuan pelatihan ini dijual di 7 platform digital. Kenapa platform digital? Agar antar pelatihan 
mudah diperbandingkan: silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform 
digital ini mengeluarkan biaya-biaya: akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak," 
katanya. 

Ia menitipkan pesan kepada para mahasiswa, untuk bersama menjaga Program Prakerja. Karena 
meski tampak hebat, Prakerja masih bayi. Baru berumur 15 bulan. 

"Layaknya sebuah inovasi, Prakerja bisa gagal. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja perlu space 
untuk tumbuh. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja harus terus diperbaiki," ucap Airlangga. 

Untuk melihat apakah tujuan Prakerja tercapai, evaluasi telah dilakukan. Terakhir, ucap 
Airlangga, survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 menunjukkan 90,97% 
penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah mengambil 
pelatihan. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan survei TNP2K, Cyrus Network, maupun survey dari PMO 
sendiri. Manajemen Pelaksana saat ini juga sedang menjalin kerjasama dengan 4 lembaga 
penelitian untuk mengukur dampak dari Program Kartu Prakerja. 

(maf). 
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Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Hal itu terjadi 
saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina 
Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker 
melakukan Inspeksi Mendadak, Kamis (17/6), di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, 
Jakarta Timur. 

 

SATGAS PPMI BERHASIL GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN ILEGAL DI 
JAKARTA TIMUR 

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker melakukan Inspeksi Mendadak, Kamis (17/6), di daerah Halim Perdanakusuma, 
Makassar, Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke 
Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam 
mengurusi prosesnya. 

Atas kejadian tersebut, Dirjen Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan 
waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi 
untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah. 
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"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui 
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan," kata Dirjen Suhartono. 

Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho 
Amrullah mengemukakan, Sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat 
bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," sebut Ridho. 

Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI 
tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi 
Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan 
Cilegon. 

Rencana pengiriman CPMI ke luar negeri itu melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 260/2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," kata Ridho. 

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan Kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan 
penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini. 

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," ucap Yuli. 
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Narasumber 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan 
bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk 
sementara ditiadakan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar 
keagamaan libur. Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain 
saja 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sebagaimana arahan Presiden bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat 
dari pandemi COVID-19 

neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Bahwa Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah 
kantor itu tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang 
diubah adalah yang tidak ada ritual ibadahnya 

 

Ringkasan 

Aparatur sipil negara dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan dengan hari libur nasional 
2021, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. 

"ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan bahwa demi 
kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan," katanya dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat. 
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MENTERI PAN-RB: ASN DILARANG AMBIL CUTI DEKAT LIBUR NASIONAL 

Jakarta - Aparatur sipil negara dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan dengan hari libur 
nasional 2021, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo 
Kumolo. 

"ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan bahwa demi 
kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan," katanya dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat. 

Peniadaan hak cuti kerja yang dimaksud, adalah larangan bagi ASN menjalani cuti kerja berturut-
turut dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional. 

"Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur. 
Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain saja," katanya. 

Tjahjo mengatakan pemerintah telah menghilangkan istilah cuti bersama pada 2021 agar ASN 
dapat berkonsentrasi untuk kesehatan masyarakat. "Sebagaimana arahan Presiden bahwa 
semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi COVID-19," katanya. 

Sistem kerja bagi ASN, kata Tjahjo, masih merujuk kepada Surat Edaran (SE) Nomor 67 Tahun 
2020 yang mengatur sistem kerja ASN di masa normal baru. 

"Bahwa Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah kantor 
itu tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan," katanya. 

Tjahjo menambahkan masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah perlu patuh pada 
ketentuan zona merah di wilayah setempat sesuai keputusan Satgas Penanganan COVID-19. 

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan pengubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
2021 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional 
dan Cuti Bersama 2021. 

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional 
dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. 

Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 Masehi yang jatuh pada Selasa (10/7) digeser 
waktunya menjadi Rabu (11/7). 

Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula berlangsung pada Selasa (19/10) 
digeser menjadi Rabu (22/10). Sedangkan libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12), 
kata Muhadjir, ditiadakan dengan pertimbangan yang sama, yakni untuk menghindarkan dari 
adanya libur panjang. 

Menko PMK Muhadjir menambahkan bahwa keputusan pemerintah untuk mengubah hari libur 
nasional dan menghapus cuti bersama Hari Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk 
menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," katanya. 
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Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan orang perseorangan 
sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Hal itu terjadi saat Tim Satgas 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dariDirektorat Bina Penempatan dan 
Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker melakukan Inspeksi 
Mendadak, Kamis (17/6/2021) di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

 

LAKUKAN SIDAK DI JAKARTA TIMUR, KEMENAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 
PEKERJA MIGRAN ILEGAL 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan 
berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non prosedural 
yang direkrut dan akan diberangkatkan orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah 
Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker melakukan Inspeksi Mendadak, Kamis (17/6/2021) di Halim Perdanakusuma, Jakarta 
Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke 
Timur Tengah tersebut dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam 
mengurusi prosesnya. 

Atas kejadian tersebut, Dirjen Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan 
waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah. 

Apalagi untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di Timur Tengah. 
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"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui 
aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan," kata Suhartono. 

Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho 
Amrullah mengatakan, Sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat 
bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," Ridho. 

Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 

Para CPMI berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi 
Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan 
Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur 
Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," kata Ridho. 

Plt Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. 

Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam 
kasus ini. 

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," kata Yuli. 
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Pemerintah telah menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. 
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-
RB) Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, MenPAN-RB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 
2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

 

LIBUR TAHUN BARU HIJRIAH DAN MAULID NABI DIGESER, CUTI BERSAMA NATAL 
DITIADAKAN 

, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 
2021. 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-
RB) Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, MenPAN-RB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 
2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri, maka perlu 
dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19," 
tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Effendy saat konferensi pers usai rakor melalui media daring, Jumat (18/6). 

Dia menjelaskan, pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
menghapus satu hari libur cuti bersama. 

Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada ritual ibadahnya. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend. 
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Untuk 2021, libur tahun baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 10 Agustus 2021 diubah 
menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 
2021. 

Sementara libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada 24 Desember 2021 dihapuskan, dengan 
pertimbangan yang sama, yakni untuk menghindarkan dari adanya long weekend. 

Menko PMK menambahkan bahwa keputusan pemerintah untuk mengubah hari libur nasional 
dan menghapus cuti bersama Hari Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk 
menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," imbuh menko PMK. 

Dia mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan 5M protokol kesehatan dan berusaha 
bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. 

Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta meningkatnya 
penyebaran Itu sebabnya kata Muhadjir, pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan 
menghapus cuti bersama Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi 
mendorong penumpukan masyarakat pada waktu tertentu sehingga meningkatkan penyebaran 
Covid-19. 

(esy/jpnn). 
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KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil menggagalkan pengiriman 11 calon 
pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural, yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke wilayah Timur Tengah. Hal itu 
terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dari Direktorat Jenderal 
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) 
Kemnaker melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (17/6) lalu di daerah Halim 
Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

 

KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN ILEGAL KE TIMUR 
TENGAH 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil menggagalkan pengiriman 11 calon 
pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural, yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke wilayah Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dari Direktorat 
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kemnaker melakukan inspeksi mendadak pada Kamis (17/6) lalu di daerah Halim 
Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

Adapun 11 CPMI yang akan dikirimkan ke Timur Tengah, dijanjikan pekerjaan dengan upah 
tinggi dan kemudahan dalam mengurus prosesnya. Masyarakat pun diimbau untuk berhati-hati 
dan waspada, jika ada pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah. Apalagi, 
untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di kawasan Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) provinsi 
dan kabupaten/kota setempat," ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono dalam 
keterangan resmi, Jumat (18/6). 
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"Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker, yang tersedia pada 
smartphone android. Untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan," imbuhnya. 

Koordinator PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Ridho 
Amrullah menungkapkan sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat. 
Bahwasanya, terdapat CPMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke Irak dan Uni Emirat Arab, yang 
ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," papar Rindho. 

Ridho menyebut 11 CPMI tidak dilengkapi dokumen persyaratan, sehingga membuat 
pelindungan mereka menjadi rentan. Adapun 11 CPMI berasal dari berbagai daerah, yaitu 
Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, 
Lampung Utara, Bandung, Purbalingga dan Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri melanggar Keputusan Menaker Nomor 
260 Tahun 2015. "Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap UU Nomor 18 Tahun 2017. 
Pemerintah melarang pengiriman PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan 
rumah tangga," tukasnya.(OL-11). 
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Narasumber 

positive - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Saya menyarankan untuk PMI asal Sulawesi Barat 
langsung saja dipulangkan ke tempatnya masing-masing 

negative - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Saya akan menjadi mediator untuk bagaimana mereka 
pulang ke daerah masing-masing. Saya akan menyurati kepala daerah yang mampu untuk 
membiayai. Bagaimanapun itu juga warganya 

positive - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Kita akan pikirkan dari sekarang mereka akan bekerja 
apa, bagaimana kemudian kita dapat melakukan. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya keinginan 
mereka itu apa. Sehingga saat mereka datang bisa kita tangani 

positive - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Pendataan untuk potensi yang ada di Sulawesi Barat 
juga perlu. Sehingga Kemensos dapat membantu mengembangkan potensi yang ada 

positive - H. M. Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat) Ya kami sangat berterima kasih atas 
kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan segera menyiapkan langkah-langkah 
sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi melakukan 

neutral - H. M. Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat) Kami pastikan, PMI akan dicek 
kesehatannya sebelum tiba di daerah. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru 

neutral - H. M. Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat) Pemprov Sulbar akan bersinergi 
dengan Kemensos mengembangkan program pemberdayaan bagi PMI 

positive - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Kemudian kita dapat melakukan. Dari awal PMI 
diwawancarai, ditanya keinginan mereka itu apa. Sehingga saat mereka datang bisa kita tangani 

 

Ringkasan 
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Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyatakan kesiapannya menjadi mediator dalam pemulangan 
11.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Kementerian Sosial siap memfasilitasi 
penyediaan lahan hidup mereka di daerah masing-masing. 

Sebelumnya, Mensos menerima usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, agar PMI 
ditampung di shelter terlebih dulu. Namun, ia menolak usulan tersebut. 

 

MENSOS SIAP MEDIATORI 11.000 PEKERJA MIGRAN YANG TIBA DI INDONESIA 

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyatakan kesiapannya menjadi mediator dalam pemulangan 
11.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Kementerian Sosial siap memfasilitasi 
penyediaan lahan hidup mereka di daerah masing-masing. 

Sebelumnya, Mensos menerima usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, agar PMI 
ditampung di shelter terlebih dulu. Namun, ia menolak usulan tersebut. 

“Saya menyarankan untuk PMI asal Sulawesi Barat langsung saja dipulangkan ke tempatnya 
masing-masing,” kata Mensos usai menerima audiensi Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), H. M. 
Ali Baal Masdar, di Jakarta, Jumat (18/6). 

PMI asal Sulbar akan datang secara bergelombang. Pada kesempatan awal diperkirakan akan 
tiba 1000 orang. Kemudian akan datang lagi sekitar 7.500 orang bulan depan, sampai mencapai 
11.000 orang. 

Mensos menyakinkan Gubernur Ali bahwa Kemensos akan ikut berkontribusi mengatasi masalah 
PMI sesampainya di tanah air. “Saya akan menjadi mediator untuk bagaimana mereka pulang 
ke daerah masing-masing. Saya akan menyurati kepala daerah yang mampu untuk membiayai. 
Bagaimanapun itu juga warganya,” ujar Mensos. 

Melalui Gubernur Ali, Mensos juga berpesan kepada kepala daerah di Sulbar agar memetakan 
potensi yang bisa dikembangkan di daerahnya. Potensi itu yang harus digali dan dikembangkan 
untuk memberdayakan PMI yang tiba di tanah air. 

Oleh karena itu, Mensos minta Gubernur Sulbar agar melakukan tracing lebih dulu kepada PMI. 
Apa saja ketertarikan PMI terhadap bidang pekerjaan yang bisa menjadi gantungan hidup setelah 
mereka tiba di daerah asal. 

“Kita akan pikirkan dari sekarang mereka akan bekerja apa, bagaimana kemudian kita dapat 
melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya keinginan mereka itu apa. Sehingga 
saat mereka datang bisa kita tangani,” ucap Mensos. 

Pemetaan terhadap potensi daerah juga penting dilakukan, sebab dari sana Kemensos akan 
menentukan jenis intervensi apa yang bisa disinergikan. “Pendataan untuk potensi yang ada di 
Sulawesi Barat juga perlu. Sehingga Kemensos dapat membantu mengembangkan potensi yang 
ada,” Mensos menambahkan. 

Peran Kemensos sendiri dalam pemulangan PMI yaitu mulai dari Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, 
sampai dengan Reintegrasi. 

Ali Baal Masdar mengaku sangat mengapresiasi sambutan dan kesediaan Mensos membantu 
memediatori kepulangan PMI. Kesediaan Mensos yang akan membantu, merupakan sinyal 
penting bagi Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kesiapan menerima PMI. 
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“Ya kami sangat berterima kasih atas kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan 
segera menyiapkan langkah-langkah sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi 
melakukan tracing,” kata Gubernur Ali Baal. 

Dalam suasana pandemi, Gubernur Ali Baal juga memastikan, tracing juga diberlakukan dalam 
konteks penerapan protokol kesehatan. “Kami pastikan, PMI akan dicek kesehatannya sebelum 
tiba di daerah. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru,” katanya. 

Meskipun diakui semua ini memang perlu proses, Gubernur Ali Baal berjanji akan secepatnya 
berkoordinasi dengan Kemensos. 

Tujuannya agar para PMI tetap berada di Indonesia dan tidak kembali ke luar negeri. “Pemprov 
Sulbar akan bersinergi dengan Kemensos mengembangkan program pemberdayaan bagi PMI,” 
kata gubernur. 

"Kemudian kita dapat melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya keinginan 
mereka itu apa. Sehingga saat mereka datang bisa kita tangani,” ucap Mensos. 

Pemetaan terhadap potensi daerah juga penting dilakukan, sebab dari sana Kemensos akan 
menentukan jenis intervensi apa yang bisa disinergikan. “Pendataan untuk potensi yang ada di 
Sulawesi Barat juga perlu. Sehingga Kemensos dapat membantu mengembangkan potensi yang 
ada,” tambah Mensos. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link and match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pemberi 
kerja dan pencari kerja di bursa kerja. Manfaat acara ini juga semakin besar, karena diadakan 
pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak pandemi Covid-19 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kerja sama multipihak 
penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karir yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

 

Ringkasan 

Masa pandemi Covid-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kementerian Ketenagakerjaan dan 
Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo 
pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema 'Finding Career in Digital Era!' Acara job fair 
yang digelar secara virtual ini menyediakan 1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10 ribu 
peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital Career Expo. 

 

KEMNAKER DAN PLAN INDONESIA GELAR DIGITAL CAREER EXPO 2021 

INFO NASIONAL--Masa pandemi Covid-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, 
terutama perempuan. Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar 
Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema 'Finding Career in Digital 
Era!' Acara job fair yang digelar secara virtual ini menyediakan 1.000 lowongan pekerjaan bagi 
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sekitar 10 ribu peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital Career Expo. 

Menurutnya, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, platform Sistem 
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan ini upaya yang dapat mendukung pemulihan 
sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match di pasar kerja, 
dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja di bursa kerja. Manfaat acara 
ini juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang 
terdampak pandemi Covid-19," kata Menaker Ida dalam pembukaan Digital Career Expo 2021 di 
Jakarta pada Jumat, 18 Juni 2021. 

Digital Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, namun 
juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. Menurutnya, kolaborasi 
lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, komunitas, juga kaum muda 
berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karir yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujar Direktur Eksekutif Plan 
Indonesia Dini Widiastuti ketika ditemui setelah acara pembukaan Digital Career Expo, 18 Juni 
2021. 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemi Covid-19. Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang didukung 
oleh Accenture sejak 2018, Plan Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan 
keterampilan kerja kaum muda di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan 
online, YES!DIGITAL. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB, juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY ( kitakerja.id ). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK OCE Indonesia, Agro Boga 
Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. Di antaranya: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno, Head of 
Corporate Sustainability HSBC Asri Triwahyuni, Direktur Pemasaran & Pelayanan Angkasapura 1 
(Persero) Devy Suhardji dan Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas Arief Wardono. 

Berikutnya Co-Founder & Managing Partner PT. Dharma Bidara Adimulya Daisy Suhari,Direktur 
Keuangan Pertamina International Shipping Diah Kurniawati, Wakil Ketua LPSK RI Dr. Livia 
Iskandar, dan lain-lain. 

Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan. (. 
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Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus berupaya mencari jalan tikus untuk bisa tiba di Indonesia. 
Selain sebatik dan Krayan saat ini Seimenggaris menjadi salah satu perlintasan illegal. Delapan 
Pekerja Migran Indonesia masuk ke Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara melalui Kecamatan 
Seimenggaris pada Kamis malam. Danki Pos Seimenggaris, Satgas Pamtas RI - Malaysia Yon 
Arhanud 16 SBC, Lettu Arh. Angga Guruh mengungkapkan, para PMI tersebut kembali ke 
Indonesia melalui jalur ilegal karena saat ini Malaysia masih lock down akibat pandemi Covid-19. 
"Mereka ditemukan saat personil melakukan patroli di garis perbatasan, selanjutnya kami 
mobilisasi ke rumah Kepala Desa Sekaduyantaka" ungkapnya pada Jumat, (18/06/2021). 

 

DELAPAN PMI ILEGAL PULANG MELALUI SEIMENGGARIS 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus berupaya mencari jalan tikus untuk bisa tiba di Indonesia. 
Selain sebatik dan Krayan saat ini Seimenggaris menjadi salah satu perlintasan illegal. Delapan 
Pekerja Migran Indonesia masuk ke Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara melalui Kecamatan 
Seimenggaris pada Kamis malam. Danki Pos Seimenggaris, Satgas Pamtas RI - Malaysia Yon 
Arhanud 16 SBC, Lettu Arh. Angga Guruh mengungkapkan, para PMI tersebut kembali ke 
Indonesia melalui jalur ilegal karena saat ini Malaysia masih lock down akibat pandemi Covid-19. 

"Mereka ditemukan saat personil melakukan patroli di garis perbatasan, selanjutnya kami 
mobilisasi ke rumah Kepala Desa Sekaduyantaka" ungkapnya pada Jumat, (18/06/2021). 

Lebih lanjut Lettu Angga menjelaskan, kedelapan PMI tersebut selanjutnya menjalani 
pemeriksaan swab antigen dan semuanya dinyatakan negatif untuk memastikan kondisi 
kesehatan mereka terbebas dari Covid-19 "Setelah semuanya diperiksa dan hasilnya negative, 
kami serahkan ke kepala desa untuk selanjutnya menunggu penjemputan dari BP2MI dan 
Imigrasi", tambahnya. 

Saat ini, Kecamatan Seimenggaris menjadi salah satu perlintasan Pekerja Migran Indonesia 
secara illegal. Sebelumnya, berdasarkan pengakuan dari PMI, sebanyak sepuluh orang PMI 
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terlebih dahulu kembali ke Indonesia melalui Seimenggaris, namun tidak melalui pemeriksaan 
petugas karena langsung dijemput oleh pengurus PMI dari Kota Nunukan. 

l Kemnaker Bareng Plan Indonesia Gelar Job Fair, Pencari Kerja Yuk 
Ikutan! 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link and match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pemberi 
kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini juga semakin besar, karena 
diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemik 
Covid-19 

positive - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia) Kerja sama 
multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

positive - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia) Mereka juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id), 

positive - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia) Sesuai 
misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda 
perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi kaum 
muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan 
Indonesia) kembali menggelar 'Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung 
tema Finding Career in Digital Era!' untuk memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda. 
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Acara job fair yang digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan 
bagi sekitar 10 ribu peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

 

KEMNAKER BARENG PLAN INDONESIA GELAR JOB FAIR, PENCARI KERJA YUK 
IKUTAN! 

,AKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Yayasan Plan International Indonesia 
(Plan Indonesia) kembali menggelar 'Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan 
mengusung tema Finding Career in Digital Era!' untuk memajukan kesempatan kerja setara bagi 
kaum muda. 

Acara job fair yang digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan 
bagi sekitar 10 ribu peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pandemi Covid-19 berdampak pada akses 
kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 

Oleh karena itu Kemnaker memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital Career Expo. 

Menurut Ida, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, platform dari Sistem 
Ketenagakerjaan Kemnaker. 

Hal ini merupakan upaya yang dapat mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match di pasar kerja, 
dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. 
Manfaat acara ini juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan 
Indonesia sedang terdampak adanya pandemik Covid-19," kata Menaker Ida dalam pembukaan 
Digital Career Expo 2021 di Jakarta pada Jumat (18/6). 

Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti menjelaskan Digital 
Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda. 

Namun juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. 

Menurutnya, kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, 
komunitas, juga kaum muda berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat 
ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujar Dini ketika ditemui setelah 
acara pembukaan Digital Career Expo, (18/6). 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemik Covid-19. 

Melalui program 'Wired 4 Work! (W4W)', yang didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan 
Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan keterampilan kerja kaum muda di berbagai 
sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan online, YES!DIGITAL. 

Dini juga mengatakan dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job 
matching dengan perusahaan swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam 
komunitas digital YES!HUB. 
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"Mereka juga mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas 
kerja, YES!ACADEMY (kitakerja.id)," katanya. 

Dia menyebutkan berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK OCE 
Indonesia, Agro Boga Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, 
turut berpartisipasi dan memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif, di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno, Head of 
Corporate Sustainability HSBC Asri Triwahyuni, Direktur Pemasaran & Pelayanan Angkasapura 1 
(Persero) Devy Suhardji, dan Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas Arief Wardono, Co-Founder & 
Managing Partner PT. Dharma Bidara Adimulya Daisy Suhari, Direktur Keuangan Pertamina I 
seperti nternational Shipping Diah Kurniawati, Wakil Ketua LPSK RI Dr. Livia Iskandar, dan masih 
banyak lagi. 

"Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan," tegas Dini. 

 

 

 

  



 

521 

 

Judul Kemnaker Gagalkan Pengiriman 11 Pekerja Migran Ilegal 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend PMI Ilegal 

Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/hukum/1083635/kemnaker-gagalkan-
pengiriman-11-pekerja-migran-ilegal 

Jurnalis Chairul Umam 

Tanggal 2021-06-18 17:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja 
Migran Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang 
perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Hal itu terjadi 
saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina 
Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker 
melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, 
Jakarta Timur. 

 

KEMNAKER GAGALKAN PENGIRIMAN 11 PEKERJA MIGRAN ILEGAL 

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon 
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh 
orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. 

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari 
Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, 
Kemnaker melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, 
Makassar, Jakarta Timur. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke 
Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam 
mengurusi prosesnya. 

Atas kejadian tersebut, Dirjen Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan 
waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi 
untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah. 

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi 
sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi 
atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui 
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aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi 
ketenagakerjaan", kata Suhartono dalam keterangannya yang diterima RRI, Jumat (18/6/2021). 

Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho 
Amrullah mengatajan, sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat 
bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah. 

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab 
yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," kata Ridho. 

Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang 
dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI 
tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi 
Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan 
Cilegon. 

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur 
Tengah. 

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke 
kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," jelas Ridho. 

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan 
pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi 
tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan 
penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini. 

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan 
Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," tegas Yuli. 
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Kenaikan kasus positif Covid-19 pascaperiode libur Idulfitri tahun ini kembali melonjak tajam. 
Setelah pada Kamis (17/6) kemarin penambahan kasus positif mencapai 12.624 kasus, pada 
Jumat (18/6) hari ini lonjakan kasus kembali mencatat rekor tertinggi pasca lebaran, yakni 
mencapai 12.990 kasus. 

 

KASUS COVID-19 PASCALEBARAN KEMBALI SENTUH REKOR TERTINGGI 

JAKARTA -- Kenaikan kasus positif Covid-19 pascaperiode libur Idulfitri tahun ini kembali 
melonjak tajam. Setelah pada Kamis (17/6) kemarin penambahan kasus positif mencapai 12.624 
kasus, pada Jumat (18/6) hari ini lonjakan kasus kembali mencatat rekor tertinggi pasca lebaran, 
yakni mencapai 12.990 kasus. 

Dengan demikian, Satgas mencatat total kasus positif di Indonesia hingga hari ini telah mencapai 
1.963.266. Sementara itu, kasus aktif kembali meningkat hingga 4.793 orang dan menjadikan 
total kasus aktif yang masih dalam perawatan mencapai 130.096. 

Pada hari ini, Satgas melaporkan jumlah pemeriksaan spesimen yang dilakukan sebanyak 
132.215 dari 73.805 orang. Angka positivity rate harian Covid-19 pun tercatat sebesar 17,60 
persen. 

Selain kenaikan kasus positif yang sangat signifikan, Satgas juga melaporkan kenaikan kasus 
meninggal harian yang juga melonjak, yakni sebanyak 290 orang. Total kasus meninggal hingga 
hari ini pun telah mencapai 54.043 orang. 

Sementara itu, jumlah kasus sembuh harian juga mengalami peningkatan sebesar 7.907 orang, 
dan menjadikan total kasus sembuh telah mencapai 1.779.127 orang. Sedangkan sebanyak 
111.635 suspek masih dalam pemantauan. 
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Dari penambahan kasus harian ini, Satgas melaporkan Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang 
tertinggi kasus positif yang mencapai 4.737 kasus. Disusul oleh Jawa Barat dengan penambahan 
2.791 kasus baru. 

Di posisi ketiga yakni Jawa Tengah yang menambahkan 1.331 kasus, kemudian Jawa Timur 
menambahkan 731 kasus baru, dan DIY menambahkan 592 kasus baru. Satgas juga mencatat 
dua provinsi melaporkan penambahan kasus baru di bawah 10. 

Terkait update vaksinasi Covid-19, pada hari ini bertambah 455.911 orang yang mendapatkan 
suntikan vaksin dosis pertama. Dengan demikian, suntikan vaksin dosis pertama ini telah 
diberikan kepada 22.455.167 masyarakat. Sedangkan untuk dosis kedua telah diberikan kepada 
12.096.066 masyarakat. 

In Picture: Muncul Klaster Ziarah di Sleman, Empat RT Dikarantina Menyusul kembali 
melonjaknya penularan kasus Covid-19 di Tanah Air, pemerintah memutuskan untuk mengubah 
dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama pada 2021. Menteri 
Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy 
mengatakan, keputusan ini diambil melalui rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan berkaitan 
merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang belum tuntas, maka bapak 
presiden memberi arahan adanya peninjauan ulang terkait masalah libur dan cuti bersama yang 
selama ini sudah tercantum di dalam SKB MenPAN Menaker dan Menag," kata Muhadjir dalam 
keterangan persnya secara virtual, Jumat (18/6). 

Muhadjir mengungkapkan, dua hari libur nasional yang digeser dan satu cuti bersama yang 
ditiadakan yakni libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 
diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. Sedangkan, untuk libur Maulid Nabi Muhammad 
SAW pada tanggal 19 Oktober diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur cuti bersama hari Natal 2021 pada 24 Desember ditiadakan," kata Muhajir. 

Dengan pengumuman itu, libur nasional yang tetap antara lain Hari Raya Idul Adha 1442 H pada 
20 Juli 2021, 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI, dan Hari Natal 25 Desember. Sementara libur 
cuti bersama sudah tidak ada pada 2021. 
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Pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 
Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia. 
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan 
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 

 

INI REVISI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021 

JAKARTA -- Pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19 di 
Indonesia. 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan 
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam Konferensi Pers Perubahan SKB 3 
Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat 
(18/6). 

Adapun, perubahan kedua ini mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang 
jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. 
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Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad saw. yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 22 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian tiga poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti 
kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. "Kami akan menindaklanjuti 
berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui Gubernur, 
Bupati/Walikota," kata Menaker Ida. 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang 
diubah adalah yang tidak ada ritual ibadahnya 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Oleh karena itu pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan 
menghapus cuti bersama Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi 
mendorong penumpukan masyarakat pada waktu tertentu, sehingga meningkatkan penyebaran 
Covid-19 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Sebagian akibat arus balik mudik karena banyak sekali pemudik 
yang bandel dan kembali ke daerah asal membawa Covid-19, kemudian menciptakan klaster 
keluarga 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir 
Effendy mengumumkan, pemerintah meniadakan cuti bersama Natal 2021 dan mengubah dua 
hari libur nasional. Dua hari libur nasional yang dimaksud adalah libur Tahun Baru Islam 1443 
Hijriah dan libur Maulid Nabi Muhammad SAW. 

 

CEGAH COVID-19, PEMERINTAH HAPUS CUTI BERSAMA NATAL 2021 DAN UBAH 
HARI LIBUR NASIONAL 
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- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir 
Effendy mengumumkan, pemerintah meniadakan cuti bersama Natal 2021 dan mengubah dua 
hari libur nasional. 

Dua hari libur nasional yang dimaksud adalah libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan libur 
Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Adapun libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 10 Agustus 2021, diubah 
menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Sedangkan, libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula jatuh hari Selasa, 19 Oktober 2021, 
digeser menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

Tidak hanya itu, cuti bersama Hari Natal 2021 pada hari Jumat, 24 Desember 2021, juga dihapus. 

Daftarkan email Melansir dari situs web Kemenko PMK, Jumat (18/6/2021), langkah tersebut 
diputuskan guna mencegah penyebaran Covid-19, terutama mengantisipasi kemungkinan 
berkumpulnya masyarakat dan menghindari adanya long weekend. "Yang perlu diperhatikan 
adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah yang tidak ada ritual 
ibadahnya," kata Muhadjir, Jumat. 

Ia juga mengimbau agar masyarakat waspada munculnya klaster hajatan serta penyebaran virus 
corona varian Delta yang telah ditemukan di Indonesia. 

"Oleh karena itu pemerintah perlu mengubah hari libur nasional dan menghapus cuti bersama 
Hari Natal 2021 untuk menghindari long weekend yang berpotensi mendorong penumpukan 
masyarakat pada waktu tertentu, sehingga meningkatkan penyebaran Covid-19," jelasnya. 

Melansir dari Kompas.com, keputusan tersebut berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo yang 
meminta peninjauan ulang terhadap hari libur nasional dan cuti bersama yang tercantum pada 
SKB tiga menteri. 

Sebagai informasi, keputusan itu juga tertuang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 
Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. 

Sebelumnya, Muhadjir mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah 
daerah di Indonesia. 

Di Pulau Jawa, misalnya, terdapat empat provinsi yang mengalami lonjakan kasus. Salah satunya 
adalah Jawa Barat. 

Ia menerangkan bahwa lonjakan kasus tersebut salah satunya disebabkan oleh mobilitas 
masyarakat saat mudik Lebaran. 

"Sebagian akibat arus balik mudik karena banyak sekali pemudik yang bandel dan kembali ke 
daerah asal membawa Covid-19, kemudian menciptakan klaster keluarga," kata Muhadjir, seperti 
dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/6/2021). 

Per hari ini, tercatat penambahan pasien positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 12.990 orang. 
Melansir dari Kompas.com, penambahan tersebt membuat total kasus Covid-19 di Indonesia 
mencapai 1.963.266 orang. 
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Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan kesiapannya menjadi mediator dalam pemulangan 
11.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Kementerian Sosial siap memfasilitasi 
penyediaan lahan hidup mereka di daerah masing-masing. Sebelumnya, Bu Risma menerima 
usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, agar PMI ditampung di shelter lebih dulu. 
Namun, ia menolak usulan tersebut. 

 

MENSOS SIAP MEDIATORI 11.000 PEKERJA MIGRAN YANG TIBA DI INDONESIA 

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan kesiapannya menjadi mediator dalam pemulangan 
11.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Kementerian Sosial siap memfasilitasi 
penyediaan lahan hidup mereka di daerah masing-masing. 

Sebelumnya, Bu Risma menerima usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, agar PMI 
ditampung di shelter lebih dulu. Namun, ia menolak usulan tersebut. 

"Saya menyarankan untuk PMI asal Sulawesi Barat langsung saja dipulangkan ke tempatnya 
masing-masing," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini usai menerima audiensi Gubernur Sulawesi 
Barat (Sulbar) H. M. Ali Baal Masdar di Jakarta, Jumat (18/06). 

PMI asal Sulbar akan datang secara bergelombang. Pada kesempatan awal diperkirakan akan 
tiba 1000 orang. Kemudian akan datang lagi sekitar 7.500 orang bulan depan, sampai mencapai 
11.000 orang. 

Mensos menyakinkan Gubernur Ali, Kemensos akan ikut berkontribusi mengatasi masalah PMI 
sesampainya di tanah air. "Saya akan menjadi mediator untuk bagaimana mereka pulang ke 
daerah masing-masing. Saya akan menyurati kepala daerah yang mampu untuk membiayai. 
Bagaimanapun itu juga warganya," ujar Mensos. 
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Melalui Gubernur Ali, Mensos berpesan kepada kepala daerah di Sulbar agar memetakan potensi 
yang bisa dikembangkan di daerahnya. Potensi itu yang harus digali dan dikembangka untuk 
memberdayakan PMI yang tiba di tanah air. 

Oleh karena itu, Mensos minta Gubernur Sulbar agar melakukan tracing lebih dulu kepada PMI. 
Apa saja ketertarikan PMI terhadap bidang pekerjaan yang bisa menjadi gantunggan hidup 
setelah mereka tiba di daerah asal. 

"Kita akan pikirkan dari sekarang mereka akan bekerja apa, bagaimana kemudian kita dapat 
melakukan _treatment_. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya keinginan mereka itu apa. 
Sehingga saat mereka datang bisa kita tangani," ucap Mensos. 

Pemetaan terhadap potensi daerah juga penting dilakukan, sebab dari sana Kemensos akan 
menentukan jenis intervensi apa yang bisa disinergikan. "Pendataan untuk potensi yang ada di 
Sulawesi Barat juga perlu. Sehingga Kemensos dapat membantu mengembangkan potensi yang 
ada," Mensos menambahkan. 

Peran Kemensos sendiri dalam pemulangan PMI yaitu mulai dari Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, 
sampai Reintegrasi. 

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengaku sangat mengapresiasi sambutan dan kesediaan 
Mensos membantu memediatori kepulangan PMI. Kesediaan Mensos yang akan membantu, 
merupakan sinyal penting bagi Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kesiapan menerima PMI. 

"Ya kami sangat berterima kasih atas kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan 
segera menyiapkan langkah-langkah sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi 
melakukan tracing," kata Gubernur Ali Baal. 

Dalam suasana pandemi, Gubernur Ali Baal juga memastikan, tracing juga diberlakukan dalam 
konteks penerapan protokol kesehatan. "Kami pastikan, PMI akan dicek kesehatannya sebelum 
tiba di daerah. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru," katanya. 

Meskipun diakui semua ini memang perlu proses, Gubernur Ali Baal berjanji akan secepatnya 
berkoordinasi dengan Kemensos. 

Tujuannya agar para PMI tetap berada di Indonesia dan tidak kembali ke luar negeri. "Pemprov 
Sulbar akan bersinergi dengan Kemensos mengembangkan program pemberdayaan bagi PMI," 
kata gubernur.dian kita dapat melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya 
keinginan mereka itu apa. Sehingga saat mereka datang bisa kita tangani," ucap Mensos. 

Pemetaan terhadap potensi daerah juga penting dilakukan, sebab dari sana Kemensos akan 
menentukan jenis intervensi apa yang bisa disinergikan. "Pendataan untuk potensi yang ada di 
Sulawesi Barat juga perlu. Sehingga Kemensos dapat membantu mengembangkan potensi yang 
ada," Mensos menambahkan. 

Peran Kemensos sendiri dalam pemulangan PMI yaitu mulai dari Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, 
sampai Reintegrasi. 

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengaku sangat mengapresiasi sambutan dan kesediaan 
Mensos membantu memediatori kepulangan PMI. Kesediaan Mensos yang akan membantu, 
merupakan sinyal penting bagi Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kesiapan menerima PMI. 

"Ya kami sangat berterima kasih atas kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan 
segera menyiapkan langkah-langkah sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi 
melakukan tracing," kata Gubernur Ali Baal. 
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Dalam suasana pandemi, Gubernur Ali Baal juga memastikan, tracing juga diberlakukan dalam 
konteks penerapan protokol kesehatan. "Kami pastikan, PMI akan dicek kesehatannya sebelum 
tiba di daerah. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru," katanya. 

Meskipun diakui semua ini memang perlu proses, Gubernur Ali Baal berjanji akan secepatnya 
berkoordinasi dengan Kemensos. 

Tujuannya agar para PMI tetap berada di Indonesia dan tidak kembali ke luar negeri. 

"Pemprov Sulbar akan bersinergi dengan Kemensos mengembangkan program pemberdayaan 
bagi PMI," kata gubernur. 
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Antusias masyarakat mengikuti pendaftaran Kartu Prakerja meningkat. Tercatat ada 8,3 juta 
orang yang diterima dari 65 juta orang yang mendaftar Program Kartu Prakerja. "Sejak April 
2020 Kartu Prakerja sudah memasuki batch ke-17 atau gelombang dengan total penerima 
sebanyak 8,3 juta orang yang mana pendaftar sebanyak 65 juta orang," ujar Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy 
Salahuddin, dalam video virtual, Jumat (18/6/2021). 

 

PENERIMA KARTU PRAKERJA CAPAI 8,3 JUTA ORANG DARI 65 JUTA PENDAFTAR 

JAKARTA - Antusias masyarakat mengikuti pendaftaran Kartu Prakerja meningkat. Tercatat ada 
8,3 juta orang yang diterima dari 65 juta orang yang mendaftar Program Kartu Prakerja. "Sejak 
April 2020 Kartu Prakerja sudah memasuki batch ke-17 atau gelombang dengan total penerima 
sebanyak 8,3 juta orang yang mana pendaftar sebanyak 65 juta orang," ujar Deputi Bidang 
Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy 
Salahuddin, dalam video virtual, Jumat (18/6/2021). 

Dari total 8,3 juta penerima Program Kartu Prakerja, sebanyak 657 ribu orang berasal dari Jawa 
Tengah. Kartu Prakerja merupakan program pertama pemerintah yang end to end dilakukan 
secara digital dengan ekosistem sangat luas yakni terdiri dari tujuh platform, 179 lembaga 
pelatihan, 1.591 jenis pelatihan, dan lima mitra pembayaran. 

"Jateng provinsi keempat terbesar yang menerima 657 orang sampai saat ini. Tentu ini 
antusiasme yang luar biasa," jelasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartati 
mengucapkan terima kasih kepada para alumni Program Kartu Prakerja yang telah 
memanfaatkan program Pemerintah untuk skilling, upskilling, dan reskilling. 

"Kartu Prakerja yang telah memanfaatkan program Pemerintah untuk skilling, upskilling, dan 
reskilling," tandasnya. (fbn). 
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo 
mengatakan untuk sementara para ASN tidak dapat mengambil cuti perseorangan. Menurut 
Tjahjo, langkah ini diambil demi keselamatan bersama di masa pandemi Covid-19 ini. 

 

MENTERI PAN-RB: HAK CUTI ASN SEMENTARA DITIADAKAN 

, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo 
Kumolo mengatakan untuk sementara para ASN tidak dapat mengambil cuti perseorangan. 

Menurut Tjahjo, langkah ini diambil demi keselamatan bersama di masa pandemi Covid-19 ini. 

"ASN itu sesuai ketentuan itu mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan bahwa demi 
kemaslahatan. Dalam konteks pandemi Covid-19 ini bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan," ujar Tjahjo dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/6/2021). 

Tjahjo menjelaskan pengambilan cuti bersama dilarang ketika berdekatan dengan libur akhir 
pekan dan libur hari raya keagamaan. 

ASN, kata Tjahjo, diperbolehkan hanya mengambil libur saat hari raya saja. 

"Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur, 
terus nanti semua ASN minta cutinya hari senin. Nah ini dilarang. Cuti hari raya itu saja," jelas 
Tjahjo. 

Libur Digeser Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menggeser waktu libur hari raya 
keagamaan pada tahun 2021. 

Keputusan ini disepakati dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir 
Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (18/6/2021). 
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"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," ucap Muhadjir. 

Pemerintah menggeser libur Tahun Baru Islam yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 menjadi 
hari Rabu 11 Agustus 2021. 

Selain itu, pemerintah juga menggeser libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang sedianya hari 
Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. 

Sementara libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 dihapus. 

Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk menggeser libur nasional hari 
raya keagamaan karena merebaknya kembali penularan Covid-19. 

Menurut Muhadjir, langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi akibat dari tingginya penularan 
Covid-19. 

"Sesuai arahan bapak presiden untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait 
masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang masih 
belum bisa dituntaskan secara baik. Maksud saya secara tuntas," ujar Muhadjir dalam konferensi 
pers virtual, Jumat (18/6/2021). 

Muhadjir mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar libur dan cuti 
bersama ditinjau ulang. 

"Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti 
bersama yang selama ini susah tercantum di SKB antara KemenPAN-RB, Kemenaker dan 
Kemenag," ungkap Muhadjir. 

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menggeser waktu libur hari raya keagamaan 
pada tahun 2021. 

Keputusan ini disepakati dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir 
Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," ucap Muhadjir. 
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Pemerintah memutuskan untuk mengubah libur nasional hari raya keagamaan 2021. Hal ini 
sebagai upaya pemerintah untuk mencegah lonjakan Covid-19. Terkait keputusan tersebut, para 
aparatur sipil negara (ASN) atau PNS pun dilarang mengambil hak cuti mereka di hari 'kejepit'. 

 

PEMERINTAH GESER LIBUR NASIONAL 2021, PNS DILARANG AMBIL CUTI DI HARI 
KEJEPIT 

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk mengubah libur nasional hari raya keagamaan 2021. 
Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk mencegah lonjakan Covid-19. 

Terkait keputusan tersebut, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS pun dilarang mengambil 
hak cuti mereka di hari 'kejepit'. 

"ASN itu mempunyai hak cuti perorangan. Tetapi kami putuskan bahwa demi kemaslahatan 
dalam konteks pandemi Covid-19 ini, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan," jelas 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam 
konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021). 

Adapun salah satu libur nasional yang diubah yakni, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dari 
Selasa 9 Agustus 2021 menjadi Rabu, 10 Agustus 2021. Dengan begitu, Senin 8 Agustus 2021 
adalah hari kerja yang kejepit di antara hari libur. 

"Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan Selasa 
libur. Terus, semua ASN semua minta cutinya hari Senin. Ini dilarang. Cari cuti hari lain," tegas 
Tjahjo. 

Selain itu, dia menekankan bahwa saat ini fokus pemerintah adalah menjaga kesehatan 
masyarakat dari penularan Covid-19. Untuk itu, hak cuti PNS ditiadakan sementara di masa 
pandemi Covid-19. 
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"Istilah cuti bersama itu tidak (ada). Semua konsentrasi kesehatan masyarakat sesuai arahan 
Bapak Presiden, Bapak Menko bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi 
covid yang ada," tutur dia. 

Pemerintah memangkas satu hari cuti bersama Natal 2021. Dengan demikian, cuti bersama Natal 
pada 24 Desember 2021 yang telah dijadwalkan sebelumnya ditiadakan. 

Penghapusan 1 hari cuti bersama tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri. 

"Untuk libur cuti bersama hari Natal 202 1 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan," ujar dia, 
Jumat (18/6/2021). 

Selain itu, pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional. Berdasarkan hasil 
kesepakatan menteri terkait, libur nasioal Tahun Baru Islam 1543 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 
10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW digeser menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi 
Rabu, tanggal 20 Oktober 2021," jelas Muhadjir. 

Adapun menghapus satu hari cuti bersama 2021 dan perubahan dua hari libur nasional ini sesuai 
dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena merebaknya penyebaran Covid-19. 

Keputusan ini telah disepakati oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil 
Qoumas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Lalu, 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
Effendy mengatakan, perubahan libur nasional dan penghapusan cuti bersama Natal 2021 
merupakan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-
19 yang masih tinggi. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait 
masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang masih 
belum bisa dituntaskan secara baik," jelas Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat 
(18/6/2021). 

"Maka Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur 
(nasional) dan cuti bersama," sambung. 

Adapun pemerintah menghapus cuti bersama Natal 2021 yang jatuh pada 24 Desember. Selain 
itu, pemerintah menggeser dua hari libur nasional keagamaan 2021. 

Pertama, libur tahun baru Islam 1143 Hijrih pada Selasa, 10 Agustus 2021 digeser menjadi Rabu, 
11 Agustus 2021. Kedua, libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 
diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti 
bersama," ucap Muhadjir. 

Keputusan ini disepakati oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Lalu, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziah. 
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MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hingga Juni 2021 ada 
8,3 juta orang telah menerima mafaat kartu prakerja. Mereka tersebar diseluruh kabupaten kota 
di Indonesia. "Pesertanya ad di 514 kabupaten/kota," kata Airlangga, saat diskusi "Good 
Governance Prakerja" dengan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat 18 Juni 
2021. 

 

AIRLANGGA SEBUT 8,3 JUTA ORANG TERIMA MANFAAT KARTU PRAKERJA 

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hingga Juni 2021 ada 
8,3 juta orang telah menerima mafaat kartu prakerja. Mereka tersebar diseluruh kabupaten kota 
di Indonesia. 

"Pesertanya ad di 514 kabupaten/kota," kata Airlangga, saat diskusi "Good Governance Prakerja" 
dengan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat 18 Juni 2021. 

Airlangga mengatakan, di antara para penerima manfaat kartu prakerja yakni, difabel, purna 
Pekerja Migran Indonesia, lulusan SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha. 
Namun begitu, sejatinya prakerja terbuka bagi semua orang, karena masyarakat harus 
beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah. 

Ketua Komite Cipta Kerja ini juga menegaskan, bagi yang membutuhkan, bisa mendaftarkan diri 
ke situs Prakerja, mandiri dan tanpa perantara. 

"Tidak ada birokrasi, tidak ada red tape," ujar Airlangga. 

Selain itu Airlangga menegaskan, setiap kebijakan dan program harus beradaptasi dengan 
konteks sosial masyarakat. Bila tercabut dari konteksnya, Airlangga yakin kebijakan dan program 
tersebut menjadi kurang bermakna. 
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"Karena subjek, yaitu masyarakat, tidak dilibatkan," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini. 

Ia menjelaskan Kartu Prakerja merupakan program pertama pemerintah yang end to end 
dilakukan secara digital dengan ekosistem sangat luas yakni terdiri dari tujuh platform, 179 
lembaga pelatihan, 1.591 jenis pelatihan, dan lima mitra pembayaran. 

"Ribuan pelatihan ini dijual di tujuh platform digital. Kenapa platform digital? Agar antar pelatihan 
mudah diperbandingkan: silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform 
digital ini mengeluarkan biaya-biaya: akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak," ujar 
Airlangga. 

Airlangga menyebut, Kartu Prakerja dinilai cukup berhasil dalam mengurangi angka 
pengangguran di Tanah Air. Survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 
menunjukkan 90,97 persen penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka 
meningkat setelah mengambil pelatihan. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan survey TNP2K, Cyrus Network, maupun survey dari PMO 
sendiri. Manajemen Pelaksana saat ini juga sedang menjalin kerjasama dengan 4 lembaga 
penelitian untuk mengukur dampak dari Program Kartu Prakerja," ujar Airlangga. (J-1). 
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Pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. 
Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia. 
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan 
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 

 

CUTI BERSAMA NATAL 2021 DIHAPUS, MENAKER KIRIM SURAT EDARAN KE 
PENGUSAHA 

Jakarta - Pemerintah telah menyepakati serta merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. Revisi dilakukan guna menekan angka penularan dan penyebaran COVID-19 di 
Indonesia. 

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan 
Menteri PAN-RB Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 
2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk merubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam Konferensi Pers Perubahan SKB 3 
Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat 
(18/6/2021). 

Adapun, perubahan kedua ini mencakup, pertama, hari libur Tahun Baru Islam 1443 H yang 
jatuh pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021. 
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Kedua, hari libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW. yang jatuh pada hari Selasa, 19 Oktober 
2021, diubah menjadi hari Rabu, 22 Oktober 2021. Ketiga, pemerintah meniadakan libur cuti 
bersama Hari Natal 2021. 

"Demikian 3 poin yang telah kita putuskan bersama oleh tiga kementerian terkait," ucapnya. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti 
kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu. 

"Kami akan menindaklanjuti berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan 
melalui Gubernur, Bupati/Walikota," kata Menaker Ida. 

Pemerintah memangkas satu hari cuti bersama Natal 2021. Dengan demikian, cuti bersama Natal 
pada 24 Desember 2021 yang telah dijadwalkan sebelumnya ditiadakan. 

Penghapusan 1 hari cuti bersama tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri. 

"Untuk libur cuti bersama hari Natal 202 1 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan," ujar dia, 
Jumat (18/6/2021). 

Selain itu, pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional. Berdasarkan hasil 
kesepakatan menteri terkait, libur nasioal Tahun Baru Islam 1543 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 
10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW digeser menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi 
Rabu, tanggal 20 Oktober 2021," jelas Muhadjir. 

Adapun menghapus satu hari cuti bersama 2021 dan perubahan dua hari libur nasional ini sesuai 
dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena merebaknya penyebaran Covid-19. 

Keputusan ini telah disepakati oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil 
Qoumas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Lalu, 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
Effendy mengatakan, perubahan libur nasional dan penghapusan cuti bersama Natal 2021 
merupakan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-
19 yang masih tinggi. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait 
masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang masih 
belum bisa dituntaskan secara baik," jelas Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat 
(18/6/2021). 

"Maka Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur 
(nasional) dan cuti bersama," sambung. 

Adapun pemerintah menghapus cuti bersama Natal 2021 yang jatuh pada 24 Desember. Selain 
itu, pemerintah menggeser dua hari libur nasional keagamaan 2021. 

Pertama, libur tahun baru Islam 1143 Hijrih pada Selasa, 10 Agustus 2021 digeser menjadi Rabu, 
11 Agustus 2021. Kedua, libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 
diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 
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"Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti 
bersama," ucap Muhadjir. 

Keputusan ini disepakati oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Lalu, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziah. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah adanya tanda tangan Surat Keputusan 
Bersama (SKB) menteri ini, kami akan menindaklanjutinya berupa pemberian surat edaran 
kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati, wali kota 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sepakat bahwa kita perlu ikhtiar untuk 
menghindarkan penyebaran Covid-19 yang lebih masif 

neutral - Muhadjir Efendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Efendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember, ditiadakan 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera memberikan surat edaran (SE) kepada perusahaan 
menyusul peniadaan cuti bersama Natal 2021 dan penggantian dua hari libur nasional. "Setelah 
adanya tanda tangan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri ini, kami akan menindaklanjutinya 
berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati, wali 
kota," kata Ida dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021). 

 

PENIADAAN CUTI BERSAMA NATAL DAN PENGGANTIAN LIBUR NASIONAL, 
MENAKER SEGERA BERI SURAT EDARAN KE PERUSAHAAN 

JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera memberikan surat edaran (SE) kepada 
perusahaan menyusul peniadaan cuti bersama Natal 2021 dan penggantian dua hari libur 
nasional. 
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"Setelah adanya tanda tangan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri ini, kami akan 
menindaklanjutinya berupa pemberian surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui 
gubernur, bupati, wali kota," kata Ida dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021). 

Ida mengatakan, pemerintah sepakat bahwa perlu ada ikhtiar lagi untuk menghindari 
penyebaran Covid-19 yang lebih parah. 

"Kami sepakat bahwa kita perlu ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran Covid-19 yang lebih 
masif," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Efendy mengatakan, keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi Covid-19 yang 
belum membaik. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email 
kamu.Daftarkan email "Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama," kata Muhadjir. 

Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula Selasa 19 Oktober 2021 diubah 
menjadi Rabu 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember, ditiadakan," kata Muhadjir. 

Muhadjir mengatakan, keputusan tersebut juga berdasarkan arahan Presiden Jokowi yang 
meminta adanya peninjauan ulang terhadap hari libur nasional dan cuti bersama yang sudah 
tercantum dalam SKB tiga menteri. 

SKB tiga menteri tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
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Kementerian Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) 
kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 guna mendukung pemulihan sektor 
ketenagakerjaan Indonesia. Acara job fair yang digelar secara virtual itu menyediakan sedikitnya 
1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10.000 peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

 

KEMNAKER - PLAN INDONESIA KEMBALI GELAR DIGITAL CAREER EXPO 2021 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan 
Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 guna mendukung 
pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

Acara job fair yang digelar secara virtual itu menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan 
bagi sekitar 10.000 peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match di pasar kerja, 
dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja," ujar 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, 
Jumat. 

Manfaat acara ini, lanjut dia, juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia 
ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemik COVID-19. 

Dalam pembukaan Digital Career Expo 2021 yang diselenggarakan hari ini (18/6), Menaker Ida 
menyampaikan, acara itu diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, platform dari 
Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti 
mengharapkan, Digital Career Expo 2021 tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, 
namun juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. 
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Menurutnya, kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, 
komunitas, juga kaum muda berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat 
ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujarnya. 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemi COVID-19. 

Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan 
Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan keterampilan kerja kaum muda di berbagai 
sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan online, YES!DIGITAL. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB, juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK OCE Indonesia, Agro Boga 
Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. Di antaranya: Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri 
Triwahyuni (Head of Corporate Sustainability HSBC), Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & 
Pelayanan Angkasapura 1 (Persero)) dan Arief Wardono (Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas), 
Daisy Suhari (Co-Founder & Managing Partner PT. Dharma Bidara Adimulya), Diah Kurniawati 
(Direktur Keuangan Pertamina I seperti nternational Shipping), Dr. Livia Iskandar (Wakil Ketua 
LPSK RI), dan masih banyak lagi. 

Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan. 

. 
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Narasumber 

positive - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Saya menyarankan untuk PMI asal Sulawesi Barat 
langsung saja dipulangkan ke tempatnya masing-masing 

negative - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Saya akan menjadi mediator untuk bagaimana mereka 
pulang ke daerah masing-masing. Saya akan menyurati kepala daerah yang mampu untuk 
membiayai. Bagaimanapun itu juga warganya 

positive - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Kita akan pikirkan dari sekarang mereka akan bekerja 
apa, bagaimana kemudian kita dapat melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya 
keinginan mereka itu apa. Sehingga saat mereka datang bisa kita tangani 

positive - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Pendataan untuk potensi yang ada di Sulawesi Barat 
juga perlu. Sehingga Kemensos dapat membantu mengembangkan potensi yang ada, 

positive - H. M. Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat) Ya kami sangat berterima kasih atas 
kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan segera menyiapkan langkah-langkah 
sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi melakukan tracing 

positive - H. M. Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat) Kami pastikan, PMI akan dicek 
kesehatannya sebelum tiba di daerah. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru 

positive - H. M. Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat) Pemprov Sulbar akan bersinergi 
dengan Kemensos mengembangkan program pemberdayaan bagi PMI 

positive - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Dari awal PMI diwawancarai, ditanya keinginan mereka 
itu apa. Sehingga saat mereka datang bisa kita tangani 

positive - Tri Rismaharini (Menteri Sosial) Pendataan untuk potensi yang ada di Sulawesi Barat 
juga perlu. Sehingga Kemensos dapat membantu mengembangkan potensi yang ada 

positive - H. M. Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat) Ya kami sangat berterima kasih atas 
kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan segera menyiapkan langkah-langkah 
sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi melakukan tracing 
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positive - H. M. Ali Baal Masdar (Gubernur Sulawesi Barat) Pemprov Sulbar akan bersinergi 
dengan Kemensos mengembangkan program pemberdayaan bagi PMI 

 

Ringkasan 

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan kesiapannya menjadi mediator dalam 
pemulangan 11.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Kementerian Sosial siap 
memfasilitasi penyediaan lahan hidup mereka di daerah masing-masing. Sebelumnya, Bu Risma 
menerima usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, agar PMI ditampung di shelter lebih 
dulu. Namun, ia menolak usulan tersebut. 

 

MENSOS SIAP MEDIATORI 11.000 PEKERJA MIGRAN YANG TIBA DI INDONESIA 

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan kesiapannya menjadi mediator dalam 
pemulangan 11.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Kementerian Sosial siap 
memfasilitasi penyediaan lahan hidup mereka di daerah masing-masing. 

Sebelumnya, Bu Risma menerima usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, agar PMI 
ditampung di shelter lebih dulu. Namun, ia menolak usulan tersebut. 

“Saya menyarankan untuk PMI asal Sulawesi Barat langsung saja dipulangkan ke tempatnya 
masing-masing,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini usai menerima audiensi Gubernur Sulawesi 
Barat (Sulbar) H. M. Ali Baal Masdar di Jakarta, Jumat (18/06). 

PMI asal Sulbar akan datang secara bergelombang. Pada kesempatan awal diperkirakan akan 
tiba 1000 orang. Kemudian akan datang lagi sekitar 7.500 orang bulan depan, sampai mencapai 
11.000 orang. 

Mensos menyakinkan Gubernur Ali, Kemensos akan ikut berkontribusi mengatasi masalah PMI 
sesampainya di tanah air. 

“Saya akan menjadi mediator untuk bagaimana mereka pulang ke daerah masing-masing. Saya 
akan menyurati kepala daerah yang mampu untuk membiayai. Bagaimanapun itu juga 
warganya,” ujar Mensos. 

Melalui Gubernur Ali, Mensos berpesan kepada kepala daerah di Sulbar agar memetakan potensi 
yang bisa dikembangkan di daerahnya. Potensi itu yang harus digali dan dikembangka untuk 
memberdayakan PMI yang tiba di tanah air. 

Oleh karena itu, Mensos minta Gubernur Sulbar agar melakukan tracing lebih dulu kepada PMI. 
Apa saja ketertarikan PMI terhadap bidang pekerjaan yang bisa menjadi gantunggan hidup 
setelah mereka tiba di daerah asal. 

“Kita akan pikirkan dari sekarang mereka akan bekerja apa, bagaimana kemudian kita dapat 
melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya keinginan mereka itu apa. Sehingga 
saat mereka datang bisa kita tangani,” ucap Mensos. 

Pemetaan terhadap potensi daerah juga penting dilakukan, sebab dari sana Kemensos akan 
menentukan jenis intervensi apa yang bisa disinergikan. 

“Pendataan untuk potensi yang ada di Sulawesi Barat juga perlu. Sehingga Kemensos dapat 
membantu mengembangkan potensi yang ada,” Mensos menambahkan. 
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Peran Kemensos sendiri dalam pemulangan PMI yaitu mulai dari Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, 
sampai Reintegrasi. 

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengaku sangat mengapresiasi sambutan dan kesediaan 
Mensos membantu memediatori kepulangan PMI. Kesediaan Mensos yang akan membantu, 
merupakan sinyal penting bagi Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kesiapan menerima PMI. 

“Ya kami sangat berterima kasih atas kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan 
segera menyiapkan langkah-langkah sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi 
melakukan tracing,” kata Gubernur Ali Baal. 

Dalam suasana pandemi, Gubernur Ali Baal juga memastikan, tracing juga diberlakukan dalam 
konteks penerapan protokol kesehatan. “Kami pastikan, PMI akan dicek kesehatannya sebelum 
tiba di daerah. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru,” katanya. 

Meskipun diakui semua ini memang perlu proses, Gubernur Ali Baal berjanji akan secepatnya 
berkoordinasi dengan Kemensos. 

Tujuannya agar para PMI tetap berada di Indonesia dan tidak kembali ke luar negeri. “Pemprov 
Sulbar akan bersinergi dengan Kemensos mengembangkan program pemberdayaan bagi PMI,” 
kata gubernur.dian kita dapat melakukan treatment. Dari awal PMI diwawancarai, ditanya 
keinginan mereka itu apa. Sehingga saat mereka datang bisa kita tangani,” ucap Mensos. 

Pemetaan terhadap potensi daerah juga penting dilakukan, sebab dari sana Kemensos akan 
menentukan jenis intervensi apa yang bisa disinergikan. 

“Pendataan untuk potensi yang ada di Sulawesi Barat juga perlu. Sehingga Kemensos dapat 
membantu mengembangkan potensi yang ada,” Mensos menambahkan. 

Peran Kemensos sendiri dalam pemulangan PMI yaitu mulai dari Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, 
sampai Reintegrasi. 

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengaku sangat mengapresiasi sambutan dan kesediaan 
Mensos membantu memediatori kepulangan PMI. Kesediaan Mensos yang akan membantu, 
merupakan sinyal penting bagi Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kesiapan menerima PMI. 

“Ya kami sangat berterima kasih atas kesediaan Mensos membantu kami. Pemprov Sulbar akan 
segera menyiapkan langkah-langkah sebagaimana disampaikan Mensos, termasuk tadi 
melakukan tracing,” kata Gubernur Ali Baal. 

Dalam suasana pandemi, Gubernur Ali Baal juga memastikan, tracing juga diberlakukan dalam 
konteks penerapan protokol kesehatan. “Kami pastikan, PMI akan dicek kesehatannya sebelum 
tiba di daerah. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru,” katanya. 

Meskipun diakui semua ini memang perlu proses, Gubernur Ali Baal berjanji akan secepatnya 
berkoordinasi dengan Kemensos. 

Tujuannya agar para PMI tetap berada di Indonesia dan tidak kembali ke luar negeri. “Pemprov 
Sulbar akan bersinergi dengan Kemensos mengembangkan program pemberdayaan bagi PMI,” 
kata gubernur. 
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Narasumber 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Bapak Presiden memberikan Arahan agar merancang ulang terhadap 
masalah libur dan cuti bersama yang sudah tercantum dalam surat Keputusan Bersama antara 
Kementerian PAN RB, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Agama 

positive - Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) Ini seperti keinginan kita semua, masyarakat 
Indonesia untuk mejaga keselamatan dari pandemi Covid 19. Ikhtiar-ikhtiar pemerintah ini kira-
kira seperti upaya yang sudah dilakukan pemerintah, seperti vaksinasi, terus mengkampanyekan 
protokol kesehatan, dan seterusnya 

 

Ringkasan 

Kondisi Pandemi Covid 19 yang belum mereda di Indonesia mendorong pemerintah kembali 
mengubah Hari Libur Nasional. Hal ini disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pada Konferensi Pers SKB 3 Menteri di Kantor Kemenko 
PMK, Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

 

MASIH PANDEMI, PEMERINTAH SEPAKATI PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL 

Jakarta : Kondisi Pandemi Covid 19 yang belum mereda di Indonesia mendorong pemerintah 
kembali mengubah Hari Libur Nasional. 

Hal ini disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy 
pada Konferensi Pers SKB 3 Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

Menko PMK mengatakan, ada perubahan hari libur nasional yang disepakati oleh Menteri Agama, 
Menteri Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Ketenagakerjaan. 
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Pertama, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, awalnya Selasa, 10 Agustus 2021, Rabu, 11 
Agustus 2021. 

Kedua, libur Peringatan Maulid Nabi SAW, awalnya Selasa, 19 Oktober 2021, menjadi Rabu, 20 
Oktober 2021. 

Ketiga, cuti bersama 24 Desember 2021 ditiadakan. 

Muhadjir menambahkan, keputusan ini diambil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak 
diinginkan dengan masih merebaknya penyebaran penyebaran yang sampai saat ini belum bisa 
tuntas. 

"Bapak Presiden memberikan Arahan agar merancang ulang terhadap masalah libur dan cuti 
bersama yang sudah tercantum dalam surat Keputusan Bersama antara Kementerian PAN RB, 
Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Agama," jelas Menko Muhadjir. 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah memahami psikologi umat 
beragama di Indonesia. Meski pandemi Covid 19 mewabah, hari libur tetap diberikan sebagai 
bentuk penghargaan pemerintah terhadap umat beragama di Indonesia, termasuk juga 
peniadaan cuti bersama pada 24 Desember 2021. 

"Ini seperti keinginan kita semua, masyarakat Indonesia untuk mejaga keselamatan dari 
pandemi Covid 19. Ikhtiar-ikhtiar pemerintah ini kira-kira seperti upaya yang sudah dilakukan 
pemerintah, seperti vaksinasi, terus mengkampanyekan protokol kesehatan, dan seterusnya," 
pungkas Menag. 
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Ringkasan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, 
untuk sementara aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh mengambil cuti yang berdekatan 
dengan hari libur nasional. Tjahjo menjelaskan, cuti ASN ditiadakan demi mencegah penyebaran 
Covid-19. "Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, Hari Besar 
Keagamaan Selasa libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Nah ini dilarang, hari 
cuti hari lain saja," kata Tjahjo dalam keterangan persnya secara virtual, Jumat (18/6). 

 

MENPAN: ASN TAK BOLEH CUTI BERDEKATAN HARI LIBUR NASIONAL 

JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo 
mengatakan, untuk sementara aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh mengambil cuti yang 
berdekatan dengan hari libur nasional. Tjahjo menjelaskan, cuti ASN ditiadakan demi mencegah 
penyebaran Covid-19. 

"Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, Hari Besar Keagamaan Selasa 
libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Nah ini dilarang, hari cuti hari lain saja," 
kata Tjahjo dalam keterangan persnya secara virtual, Jumat (18/6). 

Tjahjo mengatakan, meski cuti merupakan hak pegawai, tapi dalam konteks pandemi Covid-19, 
cuti sementara ditiadakan. Hal ini untuk mencegah mobilitas masyarakat yang meningkat selama 
adanya libur nasional, termasuk ASN. 

"ASN itu sesuai ketentutan itu mempunyai hak cuti per orang. Tetapi, kami putuskan bahwa 
demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid ini bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan," kata Tjahjo. 

Mantan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatakan, saat ini cuti bersama juga ditiadakan. Saat 
ini konsentrasi Pemerintah untuk sektor kesehatan yakni mencegah penyebaran Covid-19 lebih 
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masifm "Semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat sebagaimana arahan Pak Presiden, 
arahan Pak Menko semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19 yang 
ada," ungkapnya. 

Hari ini Pemerintah mengumumkan keputusan menggeser dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama tahun 2021. Perubahan ini berkenaan dengan 
melonjaknya penularan kasus Covid-19 di Tanah Air. 

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir 
Effendy mengatakan, keputusan ini diambil melalui rapat bersama Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziyah, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan berkaitan 
merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang belum tuntas, maka bapak 
presiden memberi arahan adanya peninjauan ulang terkait masalah libur dan cuti bersama yang 
selama ini sudah tercantum di dalam SKB MenPAN Menaker dan Menag," kata Muhadjir dalam 
keterangan persnya secara virtual, Jumat (18/6). 

Muhadjir mengungkapkan, dua hari libur nasional yang digeser dan satu cuti bersama yang 
ditiadakan yakni libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 
diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. 

Sedangkan untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober diubah menjadi 
Rabu 20 Oktober 2021. "Untuk libur cuti bersama hari Natal 2021 pada 24 Desember ditiadakan," 
kata Muhajir. 
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Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak civitas akademika Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu 
Prakerja. Airlangga menyampaikan seruan itu saat menjadi pembicara dalam Diskusi “Good 
Governance Prakerja” dengan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (18/6). 

 

AIRLANGGA HARTARTO AJAK AKADEMISI BERKONTRIBUSI DALAM PROGRAM 
KARTU PRAKERJA 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak civitas akademika Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu 
Prakerja. 

Airlangga menyampaikan seruan itu saat menjadi pembicara dalam Diskusi “Good Governance 
Prakerja” dengan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (18/6). 

"Saya mengajak civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ambil peran 
dalam program ini, karena sesungguhnya misi kita sama mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar 
Airlangga. 

Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, ucap Airlangga, diskusi kali ini sangat penting, untuk 
mendapatkan masukan dalam menyusun kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja 
yaitu mengenai “Good Governance Prakerja”. 

"Berbicara tentang kebijakan, saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi 
dengan konteks sosial masyarakat," tutur Airlangga. 

Sebab, bila tercabut dari konteksnya, Airlangga meyakini kebijakan dan program Kartu Prakerja 
menjadi kurang bermakna. Karena masyarakat yang jadi subjek kebijakan ini tidak dilibatkan. 
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Airlangga memaparkan pada tanggal 11 April 2020, Program Kartu Prakerja mulai membuka 
pendaftaran, dengan kuota sebanyak 200.000 orang. Bentuknya semi-bansos, karena yang 
terdampak Pandemi COVID-19, bukan hanya mereka yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. 

"Sampai dengan minggu ini, 8,3 juta orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja. Semua 
Kabupaten/Kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten/kota," ucapnya. 

Diantara para penerima ini, ucap Airlangga, ada difabel, purna Pekerja Migran Indonesia, lulusan 
SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha. 

"Pendek kata: semua. Inklusif. Karena memang sejatinya Prakerja terbuka bagi semua orang. 
Karena kita semua, harus beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah," tutur Airlangga. 

Airlangga berpesan kepada para mahasiswa, bahwa jalan digital end-to-end ditempuh agar bisa 
membantu masyarakat dalam skala lebih luas, lebih cepat, lebih akurat, dengan transparansi 
yang maksimal. 

Menurut Airlangga, beragam pelatihan dapat disediakan dalam waktu singkat berkat kolaborasi 
dengan swasta. Saat ini dalam ekosistem Prakerja terdapat 179 lembaga pelatihan yang 
menawarkan lebih dari 1.591 jenis pelatihan. 

"Ribuan pelatihan ini dijual di 7 platform digital. Kenapa platform digital? Agar antar pelatihan 
mudah diperbandingkan: silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform 
digital ini mengeluarkan biaya-biaya: akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak," 
katanya. 

Ia menitipkan pesan kepada para mahasiswa, untuk bersama menjaga Program Prakerja. Karena 
meski tampak hebat, Prakerja masih bayi. Baru berumur 15 bulan. 

"Layaknya sebuah inovasi, Prakerja bisa gagal. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja perlu space 
untuk tumbuh. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja harus terus diperbaiki," ucap Airlangga. 

Untuk melihat apakah tujuan Prakerja tercapai, evaluasi telah dilakukan. Terakhir, ucap 
Airlangga, survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 menunjukkan 90,97% 
penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah mengambil 
pelatihan. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan survey TNP2K, Cyrus Network, maupun survey dari PMO 
sendiri. Manajemen Pelaksana saat ini juga sedang menjalin kerjasama dengan 4 lembaga 
penelitian untuk mengukur dampak dari Program Kartu Prakerja. 
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Pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk cuti perorangan. Hal tersebut diputuskan 
usai rapat bersama antara KemenpanRB, Kemenaker, Kemenag di bawah koordinasi Kemenko 
PMK, Jumat (18/6/2021). "Kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi 
COVID ini bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan," kata MenpanRB Tjahjo Kumolo 
usai rapat di KemenkoPMK, Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

 

KASUS COVID-19 MELONJAK, PEMERINTAH LARANG ASN CUTI SAAT HARPITNAS 

Tjahjo sebut hak cuti perorangan dihapus khusus bagi ASN yang ingin mengambil libur pada 
saat dua hari libur yang berhimpitan. 

Pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk cuti perorangan. Hal tersebut diputuskan 
usai rapat bersama antara KemenpanRB, Kemenaker, Kemenag di bawah koordinasi Kemenko 
PMK, Jumat (18/6/2021). 

"Kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID ini bahwa hak cuti 
ASN itu untuk sementara ditiadakan," kata MenpanRB Tjahjo Kumolo usai rapat di KemenkoPMK, 
Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

Tjahjo mengatakan, hak cuti perorangan dihapus khusus bagi ASN yang ingin mengambil libur 
pada saat dua hari libur yang berhimpitan. Sebagai contoh ASN mendapat libur Sabtu dan 
Minggu, lalu ditambah Selasa yang merupakan hari libur nasional. Ia tidak ingin ada ASN bisa 
mengajukan cuti di hari Senin yang notabene hari kerja. 

"Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur, 
terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Nah ini dilarang. Cuti hari raya itu saja," kata 
Tjahjo. 
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Kedua, pemerintah resmi menghapus cuti bersama sesuai arahan Presiden Jokowi. Hal tersebut 
yang menjadi dasar penghapusan cuti bersama Natal. Ia mengatakan, dasar pemerintah 
melakukan hal tersebut karena ingin fokus penanganan COVID-19. 

"Semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat sebagaimana arahan Bapak Presiden, arahan 
Pak Menko bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi COVID yang ada," 
kata Tjahjo. 

Ketiga, Tjahjo mengingatkan bahwa tidak ada kantor yang lockdown. 

Ia mengingatkan surat edaran MenpanRB nomor 67 tahun 2020 tentang sistem kerja ASN di 
masa adaptasi kebiasaan baru tetap berlaku. 

Oleh Karena itu, pengaturan kerja dikembalikan kepada pemerintah daerah apakah 50 persen 
work from home dan 50 persen work from office atau 75 persen work from home dan 25 persen 
work from office. 

"Tidak ada istilah kantor itu tutup atau lockdown. Nggak ada karena pelayanan masyarakat harus 
tetap jalan tapi masing-masing kementerian lembaga instansi dan pemda sesuai zona merah di 
daerah sebagaimana yang diputuskan oleh satgas kepala daerah," kata Tjahjo. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link and match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pemberi 
kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini juga semakin besar, karena 
diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemik 
Covid-19 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kerja sama multipihak 
penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

 

Ringkasan 

Masa pandemi Covid-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kementerian Ketenagakerjaan dan 
Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo 
pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema Finding Career in Digital Era! Acara job fair yang 
digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10.000 
peserta, dari 100 perusahaan. 

 

KEMNAKER BERSAMA PLAN INDONESIA GELAR DIGITAL CAREER EXPO 2021 

- Masa pandemi Covid-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kementerian Ketenagakerjaan dan 
Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo 
pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema Finding Career in Digital Era! Acara job fair yang 
digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10.000 
peserta, dari 100 perusahaan. 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital 
Career Expo. Menurut Menaker Ida, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir 
Hub, platform dari Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, ini merupakan 
upaya yang dapat mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match di pasar kerja, 
dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. 
Manfaat acara ini juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan 
Indonesia sedang terdampak adanya pandemik Covid-19," kata Menaker Ida dalam pembukaan 
Digital Career Expo 2021 di Jakarta pada Jumat (18/6). 

Dini Widiastuti selaku Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia menjelaskan, 
Digital Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, namun 
juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. Menurutnya, kolaborasi 
lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, komunitas, juga kaum muda 
berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujar Dini ketika ditemui setelah 
acara pembukaan Digital Career Expo, Jumat (18/6). 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemik Covid-19. Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang 
didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan 
keterampilan kerja kaum muda di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan 
online, YES!DIGITAL. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB, juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform peningkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id). Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK 
OCE Indonesia, Agro Boga Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan 
Mandiri, turut berpartisipasi dan memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. Di antaranya: Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri 
Triwahyuni (Head of Corporate Sustainability HSBC), Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & 
Pelayanan Angkasapura 1 (Persero)) dan Arief Wardono (Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas), 
Daisy Suhari (Co-Founder & Managing Partner PT. Dharma Bidara Adimulya), Diah Kurniawati 
(Direktur Keuangan Pertamina I seperti International Shipping), Dr. Livia Iskandar (Wakil Ketua 
LPSK RI), dan masih banyak lagi. 

Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan. 

[hhw]. 
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Narasumber 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan 
bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk 
sementara ditiadakan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar 
keagamaan libur. Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain 
saja 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sebagaimana arahan Presiden bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat 
dari pandemi Covid-19 

neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Bahwa surat edaran Menpan RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah 
kantor itu tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang 
diubah adalah yang tidak ada ritual ibadahnya 

 

Ringkasan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan dengan hari libur 
nasional 2021, demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. "ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti 
perorangan, tetapi kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19, 
bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan," katanya dalam konferensi pers secara 
virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat (18/6/2021). 
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MENTERI TJAHJO TEGASKAN ASN DILARANG CUTI DEKAT LIBUR NASIONAL 2021 

Jakarta, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan dengan 
hari libur nasional 2021, demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. 

"ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan bahwa demi 
kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan," katanya dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat 
(18/6/2021). 

Peniadaan hak cuti kerja yang dimaksud, adalah larangan bagi ASN menjalani cuti kerja berturut-
turut dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional. 

"Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur. 
Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain saja," katanya. 

Tjahjo mengatakan pemerintah telah menghilangkan istilah cuti bersama pada 2021 agar ASN 
dapat berkonsentrasi untuk kesehatan masyarakat. "Sebagaimana arahan Presiden bahwa 
semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19," katanya. 

Sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Tjahjo, masih merujuk kepada Surat Edaran 
(SE) Nomor 67 Tahun 2020 yang mengatur sistem kerja ASN di masa normal baru. 

"Bahwa surat edaran Menpan RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah kantor itu 
tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan," katanya. 

Tjahjo menambahkan masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah perlu patuh pada 
ketentuan zona merah di wilayah setempat sesuai keputusan Satgas Penanganan Covid-19. 

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan pengubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
2021 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional 
dan Cuti Bersama 2021. 

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional 
dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo. 

Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 Masehi yang jatuh pada Selasa (10/7/2021) digeser 
waktunya menjadi Rabu (11/7/2021). 

Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula berlangsung pada Selasa 
(19/10/2021) digeser menjadi Rabu (22/10/2021). 

Sedangkan libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12/2021), kata Muhadjir, ditiadakan 
dengan pertimbangan yang sama, yakni untuk menghindarkan dari adanya libur panjang. 

Menko PMK Muhadjir menambahkan bahwa keputusan pemerintah untuk mengubah hari libur 
nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk 
menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," katanya.Sumber: ANTARA. 



 

561 

 

Judul ASN dilarang ambil cuti dekat libur nasional 2021, ini alasannya 

Nama Media jabar.antaranews.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/282310/asn-dilarang-ambil-cuti-
dekat-libur-nasional-2021-ini-alasannya 

Jurnalis Yuniardi Ferdinan 

Tanggal 2021-06-18 17:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan 
bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk 
sementara ditiadakan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar 
keagamaan libur. Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain 
saja 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sebagaimana arahan Presiden bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat 
dari pandemi COVID-19 

neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Bahwa surat edaran Menpan RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah 
kantor itu tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang 
diubah adalah yang tidak ada ritual ibadahnya 

 

Ringkasan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan dengan hari libur 
nasional 2021, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan 
RB) Tjahjo Kumolo. "ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami 
putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti ASN itu 
untuk sementara ditiadakan," katanya dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau di 
Jakarta, Jumat. 
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ASN DILARANG AMBIL CUTI DEKAT LIBUR NASIONAL 2021, INI ALASANNYA 

Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan dengan 
hari libur nasional 2021, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan RB) Tjahjo Kumolo. 

"ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan bahwa demi 
kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan," katanya dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat. 

Peniadaan hak cuti kerja yang dimaksud, adalah larangan bagi ASN menjalani cuti kerja berturut-
turut dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional. 

"Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur. 
Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain saja," katanya. 

Tjahjo mengatakan pemerintah telah menghilangkan istilah cuti bersama pada 2021 agar ASN 
dapat berkonsentrasi untuk kesehatan masyarakat. "Sebagaimana arahan Presiden bahwa 
semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi COVID-19," katanya. 

Sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Tjahjo, masih merujuk kepada Surat Edaran 
(SE) Nomor 67 Tahun 2020 yang mengatur sistem kerja ASN di masa normal baru. 

"Bahwa surat edaran Menpan RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah kantor itu 
tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan," katanya. 

Tjahjo menambahkan masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah perlu patuh pada 
ketentuan zona merah di wilayah setempat sesuai keputusan Satgas Penanganan COVID-19. 

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan pengubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
2021 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional 
dan Cuti Bersama 2021. 

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional 
dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo. 

Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 Masehi yang jatuh pada Selasa (10/7) digeser 
waktunya menjadi Rabu (11/7). 

Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula berlangsung pada Selasa (19/10) 
digeser menjadi Rabu (22/10). 

Sedangkan libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12), kata Muhadjir, ditiadakan dengan 
pertimbangan yang sama, yakni untuk menghindarkan dari adanya libur panjang. 

Menko PMK Muhadjir menambahkan bahwa keputusan pemerintah untuk mengubah hari libur 
nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk 
menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," katanya. 
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Ringkasan 

Pemerintah resmi menggeser hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 2021. 
Menteri Agama ( Menag ) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, keputusan pemerintah tersebut 
termasuk ikhtiar untuk meredakan penularan Covid-19. 

 

MENAG GESER LIBUR NASIONAL DAN HILANGKAN CUTI NATAL; IKHTIAR JAGA 
MASYARAKAT DARI COVID-19 

Pemerintah resmi menggeser hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 2021. 
Menteri Agama ( Menag ) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, keputusan pemerintah tersebut 
termasuk ikhtiar untuk meredakan penularan Covid-19. 

Keputusan pemerintah itu disepakati oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziah, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Adapun mereka melakukan rapat 
bersama Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Effendy. 

"Saya kira ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia 
dari Covid-19. Jadi ikhtiar ini sejalan dengan vaksinasi dan mengampanyekan protokol 
kesehatan," kata Menag Yaqut dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021). 

Dia menyebutkan, perubahan tersebut berlaku untuk libur Tahun Baru Islam 1440 Hijriah pada 
Selasa, 10 Agustus 2021. Pemerintah mengubahnya menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kemudian untuk hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 19 Oktober 2021, 
diubah menjadi 20 Oktober 2021. Sementara untuk jadwal cuti bersama perayaan Natal 2021 
pada 24 Desember 2021 resmi ditiadakan. 
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Yaqut mengemukakan, pemerintah sangat memahami perasaan masyarakat Indonesia yang 
kerap menggelar beragam kegiatan pada hari keagamaan. Karena itu, pemerintah memutuskan 
untuk tidak menghilangkan dua hari libur seperti yang dijelaskan di atas. 

"Jadi, meski Pandemi Covid-19 masih ada di mana-mana, belum hilang secara seluruhnya, tapi 
hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap umat beragama.". 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link and match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pemberi 
kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini juga semakin besar, karena 
diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemi 
Covid-19 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kerja sama multipihak 
penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memberikan apresiasi atas terselenggaranya 
Digital Career Expo 2021. Acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, 
Platform dari Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) ini merupakan 
upaya yang dapat mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

 

DIGITAL CAREER EXPO, MENAKER: DIHARAP MAMPU PULIHKAN SEKTOR 
KETENAGAKERJAAN INDONESIA 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memberikan apresiasi atas terselenggaranya 
Digital Career Expo 2021. Acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, 
Platform dari Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) ini merupakan 
upaya yang dapat mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 
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"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match di pasar kerja, 
dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. 
Manfaat acara ini juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan 
Indonesia sedang terdampak adanya pandemi Covid-19," katanya, dalam pembukaan Digital 
Career Expo 2021, Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

Masa pandemi Covid-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kemnaker dan Yayasan Plan 
International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 
2021, dengan mengusung tema Finding Career in Digital Era! Acara job fair yang digelar secara 
virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10.000 peserta, dari 
100 perusahaan yang berpartisipasi. 

Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia menjelaskan, Digital 
Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, namun juga 
membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. Menurutnya, kolaborasi lembaga 
masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, komunitas, juga kaum muda, berperan 
penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujar Dini, ketika ditemui setelah 
acara pembukaan Digital Career Expo. 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemi Covid-19. Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang didukung 
oleh Accenture sejak 2018, Plan Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan 
keterampilan kerja kaum muda di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan 
online, YES!DIGITAL. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB, dan 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK OCE Indonesia, Agro Boga 
Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif, diantaranya Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri Triwahyuni 
(Head of Corporate Sustainability HSBC), Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & Pelayanan 
Angkasapura 1 (Persero)) dan Arief Wardono (Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas), Daisy Suhari 
(Co-Founder & Managing Partner PT. Dharma Bidara Adimulya), Diah Kurniawati (Direktur 
Keuangan Pertamina I seperti nternational Shipping), Dr. Livia Iskandar (Wakil Ketua LPSK RI), 
dan masih banyak lagi. 

Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap, acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana, agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan. 
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hingga Juni 2021 ada 
8,3 juta orang telah menerima mafaat kartu prakerja. Mereka tersebar diseluruh kabupaten kota 
di Indonesia. "Pesertanya ad di 514 kabupaten/kota," kata Airlangga, saat diskusi "Good 
Governance Prakerja" dengan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (18/6). 

 

AIRLANGGA: 8,3 JUTA ORANG TERIMA MANFAAT KARTU PRAKERJA 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hingga Juni 2021 ada 
8,3 juta orang telah menerima mafaat kartu prakerja. Mereka tersebar diseluruh kabupaten kota 
di Indonesia. 

"Pesertanya ad di 514 kabupaten/kota," kata Airlangga, saat diskusi "Good Governance Prakerja" 
dengan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (18/6). 

Airlangga mengatakan, di antara para penerima manfaat kartu prakerja yakni, difabel, purna 
Pekerja Migran Indonesia, lulusan SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha. 
Namun begitu, sejatinya prakerja terbuka bagi semua orang, karena masyarakat harus 
beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah. 

Ketua Komite Cipta Kerja ini juga menegaskan, bagi yang membutuhkan, bisa mendaftarkan diri 
ke situs Prakerja, mandiri dan tanpa perantara. 

"Tidak ada birokrasi, tidak ada red tape," ujar Airlangga. 

Selain itu Airlangga menegaskan, setiap kebijakan dan program harus beradaptasi dengan 
konteks sosial masyarakat. Bila tercabut dari konteksnya, Airlangga yakin kebijakan dan program 
tersebut menjadi kurang bermakna. 

"Karena subjek, yaitu masyarakat, tidak dilibatkan," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini. 
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Ia menjelaskan Kartu Prakerja merupakan program pertama pemerintah yang end to end 
dilakukan secara digital dengan ekosistem sangat luas yakni terdiri dari tujuh platform, 179 
lembaga pelatihan, 1.591 jenis pelatihan, dan lima mitra pembayaran. 

"Ribuan pelatihan ini dijual di tujuh platform digital. Kenapa platform digital? Agar antar pelatihan 
mudah diperbandingkan: silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform 
digital ini mengeluarkan biaya-biaya: akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak," ujar 
Airlangga. 

Airlangga menyebut, Kartu Prakerja dinilai cukup berhasil dalam mengurangi angka 
pengangguran di Tanah Air. Survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 
menunjukkan 90,97 persen penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka 
meningkat setelah mengambil pelatihan. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan survey TNP2K, Cyrus Network, maupun survey dari PMO 
sendiri. Manajemen Pelaksana saat ini juga sedang menjalin kerjasama dengan 4 lembaga 
penelitian untuk mengukur dampak dari Program Kartu Prakerja," ujar Airlangga. 
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Masa pandemi Covid-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kementerian Ketenagakerjaan dan 
Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo 
pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema Finding Career in Digital Era! 

Acara job fair yang digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan 
bagi sekitar 10 ribu peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

 

KEMNAKER-PLAN INDONESIA GELAR DIGITAL CAREER EXPO 2021, MENYEDIAKAN 
1.000 LOWONGAN KERJA 

Masa pandemi Covid-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kementerian Ketenagakerjaan dan 
Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo 
pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema Finding Career in Digital Era! 

Acara job fair yang digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan 
bagi sekitar 10 ribu peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital 
Career Expo. Menurutnya, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, 
platform dari Sistem Ketenagakerjaan Kemennaker, ini merupakan upaya yang dapat 
mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match di pasar kerja, 
dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. 
Manfaat acara ini juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan 
Indonesia sedang terdampak adanya pandemik Covid-19," kata Menaker Ida dalam pembukaan 
Digital Career Expo 2021, di Jakarta, Jumat (18/6). 
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Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia, Dini Widiastuti menjelaskan, Digital 
Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, namun juga 
membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. 

Menurutnya, kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, 
komunitas, juga kaum muda berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat 
ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujar Dini ketika ditemui setelah 
acara pembukaan acara. 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemik Covid-19. Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang 
didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan 
keterampilan kerja kaum muda di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan 
online, YES!DIGITAL. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB, juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK OCE Indonesia, Agro Boga 
Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. Diantaranya: Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri 
Triwahyuni (Head of Corporate Sustainability HSBC), Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & 
Pelayanan Angkasapura 1 (Persero)) dan Arief Wardono (Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas), 
Daisy Suhari (Co-Founder & Managing Partner PT. Dharma Bidara Adimulya), Diah Kurniawati 
(Direktur Keuangan Pertamina I seperti nternational Shipping), Dr. Livia Iskandar (Wakil Ketua 
LPSK RI), dan masih banyak lagi. 

Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan. 
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Narasumber 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan 
bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk 
sementara ditiadakan 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar 
keagamaan libur. Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain 
saja 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Sebagaimana arahan Presiden bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat 
dari pandemi COVID-19 

neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Bahwa surat edaran Menpan RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah 
kantor itu tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang 
diubah adalah yang tidak ada ritual ibadahnya 

 

Ringkasan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan dengan hari libur 
nasional 2021, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan 
RB) Tjahjo Kumolo. "ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami 
putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti ASN itu 
untuk sementara ditiadakan," katanya dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau di 
Jakarta, Jumat. 
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ASN DILARANG AMBIL CUTI DEKAT LIBUR NASIONAL 2021 

Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mengajukan cuti kerja yang berdekatan dengan 
hari libur nasional 2021, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan RB) Tjahjo Kumolo. 

"ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti perorangan, tetapi kami putuskan bahwa demi 
kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID-19, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara 
ditiadakan," katanya dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat. 

Peniadaan hak cuti kerja yang dimaksud, adalah larangan bagi ASN menjalani cuti kerja berturut-
turut dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional. 

"Yang dimaksud ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan libur. 
Terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin, ini dilarang cari cuti hari lain saja," katanya. 

Tjahjo mengatakan pemerintah telah menghilangkan istilah cuti bersama pada 2021 agar ASN 
dapat berkonsentrasi untuk kesehatan masyarakat. "Sebagaimana arahan Presiden bahwa 
semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi COVID-19," katanya. 

Sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Tjahjo, masih merujuk kepada Surat Edaran 
(SE) Nomor 67 Tahun 2020 yang mengatur sistem kerja ASN di masa normal baru. 

"Bahwa surat edaran Menpan RB Nomor 67/2020 masih berlaku. Tidak ada istilah kantor itu 
tutup atau lockdown karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan," katanya. 

Tjahjo menambahkan masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah perlu patuh pada 
ketentuan zona merah di wilayah setempat sesuai keputusan Satgas Penanganan COVID-19. 

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan pengubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
2021 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri 
Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 
Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional 
dan Cuti Bersama 2021. 

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Hari Libur Nasional 
dan Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo. 

Libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 Masehi yang jatuh pada Selasa (10/7) digeser 
waktunya menjadi Rabu (11/7). 

Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula berlangsung pada Selasa (19/10) 
digeser menjadi Rabu (22/10). 

Sedangkan libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12), kata Muhadjir, ditiadakan dengan 
pertimbangan yang sama, yakni untuk menghindarkan dari adanya libur panjang. 

Menko PMK Muhadjir menambahkan bahwa keputusan pemerintah untuk mengubah hari libur 
nasional dan menghapus Cuti Bersama Hari Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk 
menghindarkan kemungkinan berkumpulnya masyarakat pada waktu tertentu. 

"Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," katanya. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link and match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pemberi 
kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini juga semakin besar, karena 
diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemik 
COVID-19 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kerja sama multipihak 
penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

 

Ringkasan 

Masa pandemi COVID-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. 
Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kementeria Ketenagakerjaan dan 
Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo 
pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema Finding Career in Digital Era! Acara job fair yang 
digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10.000 
peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

 

KEMNAKER - PLAN INDONESIA GELAR DIGITAL CAREER EXPO 2021 

Jakarta - Masa pandemi COVID-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama 
perempuan. Guna memajukan kesempatan kerja setara bagi kaum muda, Kementeria 
Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar 
Digital Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema Finding Career in Digital Era! 
Acara job fair yang digelar secara virtual ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan 
bagi sekitar 10.000 peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Digital 
Career Expo. Menurut Menaker Ida, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir 
Hub, platform dari Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, ini merupakan 
upaya yang dapat mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link and match di pasar kerja, 
dengan mempertemukan antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. 
Manfaat acara ini juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan 
Indonesia sedang terdampak adanya pandemik COVID-19," kata Menaker Ida dalam pembukaan 
Digital Career Expo 2021 di Jakarta pada Jumat (18/6). 

Dini Widiastuti selaku Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia menjelaskan, 
Digital Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang kerja bagi kaum muda, namun 
juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi multipihak. Menurutnya, kolaborasi 
lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, komunitas, juga kaum muda 
berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," ujar Dini ketika ditemui setelah 
acara pembukaan Digital Career Expo, 18 Juni 2021. 

Kemnaker dan Plan Indonesia terus berupaya meningkatkan peluang kerja layak dan setara bagi 
kaum muda di tengah pandemik COVID-19. Melalui program Wired 4 Work! (W4W), yang 
didukung oleh Accenture sejak 2018, Plan Indonesia secara konsisten berupaya meningkatkan 
keterampilan kerja kaum muda di berbagai sektor, khususnya melalui platform ketenagakerjaan 
online, YES!DIGITAL. 

Dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan perusahaan 
swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital YES!HUB, juga 
mendapatkan panduan untuk menggunakan platform pengingkatan kapasitas kerja, 
YES!ACADEMY (kitakerja.id). Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK 
OCE Indonesia, Agro Boga Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan 
Mandiri, turut berpartisipasi dan memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. Di antaranya: Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri 
Triwahyuni (Head of Corporate Sustainability HSBC), Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & 
Pelayanan Angkasapura 1 (Persero)) dan Arief Wardono (Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas), 
Daisy Suhari (Co-Founder & Managing Partner PT. Dharma Bidara Adimulya), Diah Kurniawati 
(Direktur Keuangan Pertamina I seperti nternational Shipping), Dr. Livia Iskandar (Wakil Ketua 
LPSK RI), dan masih banyak lagi. 

Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan. 
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Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sesuai arahan Presiden untuk antisipasi hal-hal tidak diinginkan berkaitan 
dengan penyebaran wabah COVID-19 yang sampai sekarang belum bisa tuntas. Maka kemudian 
Bapak Presiden meminta adanya peninjauan ulang masalah libur dan cuti bersama yang sudah 
tercantum dalam SKB 

 

Ringkasan 

Pada tahun ini, tepatnya tahun 2021, pemerintah memutuskan untuk mengubah jadwal hari 
libur. Hal ini lantaran wabah covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan, pemerintah juga 
menghapus cuti bersama hari Natal. 

 

PEMERINTAH MENGHAPUS CUTI NATAL DAN MENGUBAH JADWAL HARI LIBUR 
NASIONAL TAHUN INI 

FAJAR.CO.ID - Pada tahun ini, tepatnya tahun 2021, pemerintah memutuskan untuk mengubah 
jadwal hari libur. Hal ini lantaran wabah covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan, 
pemerintah juga menghapus cuti bersama hari Natal. "Sesuai arahan Presiden untuk antisipasi 
hal-hal tidak diinginkan berkaitan dengan penyebaran wabah COVID-19 yang sampai sekarang 
belum bisa tuntas. Maka kemudian Bapak Presiden meminta adanya peninjauan ulang masalah 
libur dan cuti bersama yang sudah tercantum dalam SKB," kata Menko PMK Muhadjir Effendy 
dalam jumpa pers virtual, Jumat (18/06/2021). 

Dalam konferensi pers tersebut turut pula hadir Menag Gus Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida 
Fauziyah, dan MenPAN RB Tjahjo Kumolo. Sehubungan dengan hal di atas pemerintah 
mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 cuti libur bersama. Berikut detail lengkap 
terkait apa saja yang berubah dalam libur dan cuti bersama: Terlihat jelas dalam poin ketiga di 
atas cuti bersama natal ditiadakan untuk tahun ini. (hmk/fajar). 
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Ringkasan 

Pemerintah memangkas satu hari cuti bersama Natal 2021. Dengan demikian, cuti bersama Natal 
pada 24 Desember 2021 yang telah dijadwalkan sebelumnya ditiadakan. Penghapusan 1 hari 
cuti bersama tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko 
PMK) Muhadjir Effendy usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri. 

 

1 HARI CUTI BERSAMA 2021 DIHAPUS, DEMI TEKAN PENYEBARAN COVID-19 

Jakarta - Pemerintah memangkas satu hari cuti bersama Natal 2021. Dengan demikian, cuti 
bersama Natal pada 24 Desember 2021 yang telah dijadwalkan sebelumnya ditiadakan. 

Penghapusan 1 hari cuti bersama tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri. 

"Untuk libur cuti bersama hari Natal 202 1 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan," ujar dia, 
Jumat (18/6/2021). 

Selain itu, pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional. Berdasarkan hasil 
kesepakatan menteri terkait, libur nasioal Tahun Baru Islam 1543 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 
10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. 

Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW digeser menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi 
Rabu, tanggal 20 Oktober 2021," jelas Muhadjir. 

Adapun menghapus satu hari cuti bersama 2021 dan perubahan dua hari libur nasional ini sesuai 
dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena merebaknya penyebaran Covid-19. 
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Keputusan ini telah disepakati oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil 
Qoumas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Lalu, 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
Effendy mengatakan, perubahan libur nasional dan penghapusan cuti bersama Natal 2021 
merupakan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-
19 yang masih tinggi. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait 
masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang masih 
belum bisa dituntaskan secara baik," jelas Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat 
(18/6/2021). 

"Maka Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur 
(nasional) dan cuti bersama," sambung. 

Adapun pemerintah menghapus cuti bersama Natal 2021 yang jatuh pada 24 Desember. Selain 
itu, pemerintah menggeser dua hari libur nasional keagamaan 2021. 

Pertama, libur tahun baru Islam 1143 Hijrih pada Selasa, 10 Agustus 2021 digeser menjadi Rabu, 
11 Agustus 2021. Kedua, libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 
diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti 
bersama," ucap Muhadjir. 

Keputusan ini disepakati oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Lalu, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziah. 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir 
Effendy menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk mengganti dua hari libur nasional 
dan meniadakan cuti bersama Natal 2021. "Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari 
libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama," ujar Muhadjir, dalam konferensi 
pers secara virtual pada Jumat (18/6/2021). 

 

DIREVISI, INI DAFTAR TERBARU LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021 

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk mengganti dua 
hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," ujar Muhadjir, dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (18/6/2021). 
Dikutip dari Kompas.com, (18/6/2021), terdapat dua libur nasional yang diganti dan satu libur 
cuti bersama yang ditiadakan. 

Ketiganya, yakni libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad Saw yang 
diganti, dan cuti bersama Natal 2021 yang ditiadakan. Rinciannya sebagai berikut: Libur Tahun 
Baru Islam 1443 Hijriah semula jatuh pada 10 Agustus 2021, digeser menjadi 11 Agustus 2021. 

Libur Maulid Nabi Muhammad Saw semula jatuh pada 19 Oktober 2021, digeser menjadi 20 
Oktober 2021. Libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember ditiadakan. 
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Daftar libur nasional dan cuti bersama 2021 terbaru Berikut kalender cuti bersama dan hari libur 
nasional 2021 terbaru: Terima kasih telah membaca Kompas.com. Dapatkan informasi, inspirasi 
dan insight di email kamu. Daftarkan email Tahun Baru 2021 Masehi: Jumat, 1 Januari 2021 
Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili: Jumat, 12 Februari 2021 Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW: 
Kamis, 11 Maret 2021 Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943: Minggu, 14 Maret 2021 Wafat Isa 
Almasih: Jumat, 2 April 2021 Hari Buruh Internasional: Sabtu, 1 Mei 2021 Kenaikan Isa Al Masih: 
Kamis, 13 Mei 2021' Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah: Kamis-Jumat,13-14 Mei 2021 Hari Raya 
Waisak 2565: Rabu, 26 Mei 2021 Hari Lahir Pancasila: Selasa, 1 Juni 2021 Hari Raya Idul Adha 
1442 Hijriah: Selasa, 20 Juli 2021 Tahun Baru Islam 1443 Hijriah: Rabu, 11 Agustus 2021 Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia: Selasa, 17 Agustus 2021 Maulid Nabi Muhammad SAW: Rabu, 
20 Oktober 2021 Hari Raya Natal: Sabtu, 25 Desember 2021 Cuti bersama 2021 

Berdasarkan pengumuman Menko PMK per Jumat (18/6/2021), cuti bersama tahun 2021 hanya 
satu kali. Cuti bersama tahun 2021 yakni: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H: Rabu, 12 
Mei 2021. Sebelumnya, terdapat cuti bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021, tetapi 
pemerintah memutuskan untuk meniadakannya. 

Alasan peniadaan cuti dan pergeseran libur nasional Menko PMK Muhadjir mengungkapkan, 
keputusan itu berdasarkan arahan Presiden Jokowi yang meminta adanya peninjauan ulang 
terhadap hari libur nasional dan cuti bersama yang sudah tercantum dalam Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Tiga Menteri. Adapun SKB Tiga Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Agama, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
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negative - Rudi Sakyakirti (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam) Itu belum 
masuk ke ranah kami, merupakan kebijakan dari setiap perusahan. Laporan belum ada ke 
Disnaker 

negative - Rudi Sakyakirti (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam) Tidak ada 
masalah, kita tidak bisa melarang, karena itu sifatnya datang dari perusahan 

positive - Rudi Sakyakirti (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam) Jadi apa bila ada 
perusahan yang buka lowongan meminta kartu vaksin, sehingga dengan mudah masyarakat 
menunjukan bahwa telah divaksin, sebagai syarat 

 

Ringkasan 

Sejumlah perusahan di Muka Kuning, Batamindo, Kota Kepulauan Riau dikabarkan membuka 
lowongan kerja. Syaratnya pencari kerja (pencaker) harus melampirkan kartu tanda vaksinasi 
COVID-19. Syarat melampirkan kartu tanda vaksin ini kemudian menuai pro dan kontra bagi 
kalangan para pencari kerja di kota yang berjulukan bandar Madani ini. 

 

HEBOH KARTU VAKSIN COVID-19 JADI SYARAT LAMAR KERJA DI BATAM, INI KATA 
DISNAKER 

Sejumlah perusahan di Muka Kuning, Batamindo, Kota Kepulauan Riau dikabarkan membuka 
lowongan kerja. Syaratnya pencari kerja (pencaker) harus melampirkan kartu tanda vaksinasi 
COVID-19. 

Syarat melampirkan kartu tanda vaksin ini kemudian menuai pro dan kontra bagi kalangan para 
pencari kerja di kota yang berjulukan bandar Madani ini. 
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Di sejumlah postingan media sosial Lowker Batam, para pencari kerja menilai jika kebijakan 
tersebut dianggap sangat berlebihan. Pasalnya belum semua warga yang telah mengikuti 
vaksinasi tersebut. 

Menyikapi kabar itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti 
menyebutkan bahwa persyaratan itu tidak masuk dalam aturan pemerintah. Namun, merupakan 
kebijakan dari masing-masing perusahaan. 

"Itu belum masuk ke ranah kami, merupakan kebijakan dari setiap perusahan. Laporan belum 
ada ke Disnaker," kata Rudi ketika dikonfirmasi, Jumat (18/6). 

Menurut Rudi, tidak ada masalah dalam kebijkan yang dikeluarkan oleh perusahan-perusahan 
tersebut dalam membuka lowongan kerja dengan mewajibkan melampirkan bahwa telah 
divaksin COVID-19. 

"Tidak ada masalah, kita tidak bisa melarang, karena itu sifatnya datang dari perusahan," kata 
Rudi. 

Terkait adanya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 
99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan 
Pandemi COVID-19, menurut Rudi belum ada kaitannya dengan kebijakan perusahaan itu sampai 
sekarang. 

Dia menambahkan, semua kalangan pekerja pabrik atau galangan kapal diharapkan dapat 
segara untuk divaksin. Pasalnya hingga sekarang sudah banyak pekerja telah menjalani proses 
vaksinasi. 

"Jadi apa bila ada perusahan yang buka lowongan meminta kartu vaksin, sehingga dengan 
mudah masyarakat menunjukan bahwa telah divaksin, sebagai syarat," imbuh dia. 
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Ringkasan 

Pemerintah menetapkan kebijakan pengubahan hari libur nasional dan cuti bersama Natal tahun 
2021. Langkah ini diambil untuk menghindari long weekend sehingga mengantisipasi kerumunan 
yang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus COVID-19. 

 

PEMERINTAH HAPUS CUTI BERSAMA NATAL DAN UBAH HARI LIBUR NASIONAL 

Pemerintah menetapkan kebijakan pengubahan hari libur nasional dan cuti bersama Natal tahun 
2021. Langkah ini diambil untuk menghindari long weekend sehingga mengantisipasi kerumunan 
yang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus COVID-19. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari 
libur cuti bersama. Pengubahan hari libur diterapkan pada hari raya keagamaan yang tidak ada 
ritual ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya long weekend," ujar Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, 
Jumat, 18 Juni 2021. 

Muhadjir menjelaskan, kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. Selain Muhadjir, tiga menteri lain yaitu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, 
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo hadir dalam rapat 
koordinasi tersebut. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, maka 
perlu dilakukan tindakan terukur dan efektif untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-
19," jelas Muhadjir. 
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Dia merincikan, untuk tahun 2021, libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada Selasa, 
10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu 11 Agustus 2021. Pun, libur Maulid Nabi Muhammad SAW 
pada 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

Sementara, libur Cuti Bersama Hari Natal 2021 pada 24 Desember 2021 dihapuskan, dengan 
pertimbangan yang sama, yakni untuk menghindarkan dari adanya long weekend. 

Ia menambahkan, bahwa keputusan pemerintah untuk mengubah hari libur nasional dan 
menghapus cuti bersama Natal 2021 didasarkan pada pertimbangan untuk menghindarkan 
kerumunan. 

“Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penetapan hari libur keagamaan yang diubah adalah 
yang tidak ada ritual ibadahnya," tuturnya. 

Lebih lanjut, Muhadjir mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan protokol kesehatan 
dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. 

“Kita perlu mewaspadai munculnya klaster hajatan dan klaster lainnya serta meningkatnya 
penyebaran varian Delta yang telah ditemukan di beberapa kota di Indonesia,” ujarnya. 
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Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir 
Effendy menyatakan pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap libur 
nasional dan cuti bersama tahun 2021. Pernyataan itu disampaikan usai rapat internal bersama 
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, 
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo 
Kumolo. 

 

COVID-19 MELONJAK, PEMERINTAH GESER DUA LIBUR NASIONAL DAN 
HILANGKAN CUTI BERSAMA NATAL 

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 
Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap 
libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. Pernyataan itu disampaikan usai rapat internal 
bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) 
Tjahjo Kumolo. 

Salah satu pertimbangan kebijakan ini masih merebaknya kasus penyebaran Covid-19. Bahkan, 
beberapa hari belakangan ini jumlahnya kian melonjak. Lonjakan itu diperkirakan masih akan 
terjadi beberapa waktu ke depan. 

Baca juga:Anies Tidak Tartarik Bahas Pembongkaran Jalur Sepeda, Sedang Fokus Masalah Covid-
19 

“Sesuai arahan dari Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan berkaitan 
dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang 
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belum bisa dituntaskan maka kemudian Bapak Presiden memberi arahan agar ada peninjauan 
ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama,” katanya dalam konferensi persnya, Jumat 
(18/6/2021). 

Baca Juga: 

Haji 2021 Batal, Menko PMK dan Menag Kompak Tegaskan Dana Haji Aman 

Pastikan Dana Haji Aman, Menko PMK: Kinerja BPKH Diawasi Berlapis 

Pada kesempatan itu Muhajir menyebut pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur 
nasional dan meniadakan satu hari cuti bersama. 

BacaAda Keutamaan Besar di Shalat Qabliyah Ashar. Yuk, Amalkan! 

“Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi 
hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 
menjadi Rabu 20 Oktober 2021. Libur cuti bersama Hari Natal 2021 ditiadakan,” lanjutnya. 

Sehingga libur nasional yang tetap antara lain 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 17 Agustus 
Hari Kemerdekaan RI, dan 25 Desember Hari Raya Natal. Sementara tak ada lagi libur cuti 
bersama. 
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Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan dengan 
matang pergeseran hari libur nasional atau perubahan cuti bersama 2021 yang meliputi libur 
Idul Adha, libur Maulid Nabi, dan libur Natal 2021. "Pemerintah ini memahami psikologi atau 
kejiwaan umat beragama di Indonesia, terutama umat islam. Jadi meski pandemi Covid-19 masih 
ada di mana-mana, belum hilang secara seluruhnya, tapi hari libur tetap diberikan sebagai 
bentuk penghargaan pemerintah terhadap umat beragama," kata Yaqut dalam konferensi pers 
daring, Jumat, 18 Juni 2021. 

 

PEMERINTAH REVISI CUTI BERSAMA 2021, MENAG YAQUT: MENJAGA DARI 
COVID-19 

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemerintah telah 
mempertimbangkan dengan matang pergeseran hari libur nasional atau perubahan cuti bersama 
2021 yang meliputi libur Idul Adha, libur Maulid Nabi, dan libur Natal 2021. 

"Pemerintah ini memahami psikologi atau kejiwaan umat beragama di Indonesia, terutama umat 
islam. Jadi meski pandemi Covid-19 masih ada di mana-mana, belum hilang secara seluruhnya, 
tapi hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap umat 
beragama," kata Yaqut dalam konferensi pers daring, Jumat, 18 Juni 2021. 

Perubahan hari libur nasional mencakup libur tahun baru Islam 1443 H yang jatuh pada Selasa 
10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Sedangkan libur Maulid Nabi Besar 
Muhammad SAW pada 19 Oktober 2021, diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. Adapun untuk 
cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember 2021 ditiadakan. 

"Saya kira ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia 
dari Covid-19. Jadi ikhtiar ini sejalan dengan vaksinasi dan mengampanyekan prokes," kata 
Menag Yaqut. 
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Perubahan ini disepakati setelah Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) 
menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pada Jumat, 18 Juni 2021 di Gedung 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 
mengatakan revisi cuti bersama dan hari libur nasional sesuai dengan arahan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, selama pandemi Covid-19. 
Terlebih belakangan, jumlah kasus Covid-19 tengah menanjak. 

"Bapak presiden memberikan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti 
bersama 2021 yang selama ini susah tercantum di SKB antara Kemenpan-RB,, Kemenaker, dan 
Kemenag," kata Muhadjir. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah adanya penandatangan SKB Tiga 
Menteri ini kami akan menindaklanjutinya berupa memberikan surat edaran, SE kepada 
perusahaan-perusahaan melalui gubernur walikota 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan 
ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih masif covid-19 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 
Agustus 2021. Diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi Muhammad 
SAW pada tanggal 19 Oktober menjadi Rabu 20 Oktober 2021 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran (SE) bagi perusahaan, 
perihal perubahan libur nasional dan cuti bersama 2021. "Setelah adanya penandatangan SKB 
Tiga Menteri ini kami akan menindaklanjutinya berupa memberikan surat edaran, SE kepada 
perusahaan-perusahaan melalui gubernur walikota," katanya dalam konferensi persnya, Jumat 
(18/6/2021). 

 

REVISI LIBUR DAN CUTI BERSAMA 2021, MENAKER KIRIM SURAT KE PERUSAHAAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera menerbitkan surat edaran (SE) bagi 
perusahaan, perihal perubahan libur nasional dan cuti bersama 2021. 
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"Setelah adanya penandatangan SKB Tiga Menteri ini kami akan menindaklanjutinya berupa 
memberikan surat edaran, SE kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur walikota," 
katanya dalam konferensi persnya, Jumat (18/6/2021). 

Dia mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menggeser dua libur nasional dan 
meniadakan cuti bersama Natal 2021 merupakan upaya menekan penyebaran covid-19. 

"Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih 
masif covid-19," ujarnya. 

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 
Muhadjir Effendy menyebut pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari cuti bersama. 

"Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Diubah menjadi 
hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 
menjadi Rabu 20 Oktober 2021," tuturnya. 

“Libur cuti bersama Hari Natal 2021 ditiadakan,” lanjutnya. 

Sehingga libur nasional yang tetap antara lain 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 17 Agustus 
Hari Kemerdekaan RI, dan 25 Desember Hari Raya Natal. Dan tidak ada cuti bersama yang 
tersisa tahun ini. 
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Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah 
agar melakukan pengawasan ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit. Sebab, banyak 
pekerja di perkebunan kelapa sawit yang hak-haknya diabaikan pengusaha kelapa sawit. 
Demikian dikatakan Sekretaris Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, 
kepada Beritasatu.com, Jumat (18/6/2021). 

 

KEMNAKER HARUS LAKUKAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PERKEBUNAN 
KELAPA SAWIT 

Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) diminta bekerja sama dengan pemerintah 
daerah agar melakukan pengawasan ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit. Sebab, 
banyak pekerja di perkebunan kelapa sawit yang hak-haknya diabaikan pengusaha kelapa sawit. 

Demikian dikatakan Sekretaris Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, 
kepada Beritasatu.com, Jumat (18/6/2021). 

Timboel mengatakan seperti itu sebagai respons pertemuan via oline Pengurus Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 
Fauziyah, Senin (14/6/2021). Dalam pertemuan itu, Ida Fauziyah mengajak pengusaha kelapa 
sawit untuk mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa 
sawit. 

Menurut Timboel, Kemnaker seharusnya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja 
perkebunan dan sekaligus melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang baik. 

Faktanya, kata dia, banyak pekerja di sektor perkebunan yang tidak memahami tentang 
hubungan industrial dan sarana hubungan industrial sehingga hak-hak para pekerja tersebut 
terabaikan. 
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Dengan fakta ini, kata dia, justru seharusnya pemerintah yang proaktif dengan memaksimalkan 
fungsi mediator dan pengawas Ketenagakerjaan. "Banyak hak-hak normatif pekerja di sektor 
perkebunan sawit, khususnya untuk pekerja harian lepas (PHL) yang diabaikan oleh pengusaha 
kelapa sawit," kata dia. 

Timboel menegaskan, peran Kemnaker dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di Kabupatan dan 
Provinsi sangat lemah untuk memastikan hak-hak normatif dapat dinikmati para PHL. "Lokasi 
perkebunan yang sangat jauh dari kota dan rendahnya pengawasan dan penegakkan hukum 
menyebabkan para PHL menjadi pekerja dalam kategori berada di lingkungan pekerjaan rentan," 
kata dia. 

Pekerjaan rentan atau biasa disebut dengan precarious work, dalam pengertian yang paling 
umum, adalah sebuah kondisi kerja tanpa standar dimana pekerja/buruh memiliki upah rendah, 
tidak aman, tidak ada kestabilan kelangsungan pekerjaan, tanpa perlindungan, dan tidak dapat 
menghidupi rumah tangga. 

Menurut Timboel, pekerja rentan umumnya ditentukan oleh beberapa hal di antaranya adalah, 
pertama, ketidakpastian mengenai status dan masa kerja. 

Kedua, kemungkinan banyaknya pemberi kerja (majikan) atau majikan yang disamarkan atau 
hubungan kerja ambigu yakni pekerja yang dipekerjakan oleh agen atau sub-kontraktor, 
sehingga membuat pekerja berada dalam situasi yang sulit ketika tidak ada kejelasan mengenai 
siapa pihak yang harus bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan hak dan 
manfaat pekerja. 

Ketiga, hak-hak pekerja yang tidak memadai atau bahkan tidak ada. 

Keempat, kurangnya akses terhadap jaminan sosial dan manfaat biasanya berhubungan dengan 
pekerjaan. 

Kelima, upah rendah dan keenam, hambatan praktikal untuk bergabung dengan serikat pekerja 
dan membuat perjanjian kerja bersama. 

Menurut Timboel, sebenarnya ketentuan tentang hubungan kerja PHL sudah diatur di Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT). 

Mengacu pada Bab V Pasal 10 pada ayat (1) dinyatakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu 
yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada 
kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas. 

Sementara ayat (2)-nya mengatakan perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. 

Dan ayat (3) nya menegaskan bahwa dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 
3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi pekerja 
waktu tidak tentu (PKWTT) atau pekerja tetap. 

Para PHL umumnya bertahun-tahun bekerja dengan status hubungan kerja harian, walaupun 
syarat yang dinyatakan dalam Kepmenakertrans) Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 sudah 
dilanggar. Jenis pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan tetap yang selalu ada di 
perkebunan namun tidak berkelanjutan, tergantung pada musimnya. 
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Walaupun begitu ada juga pekerjaan yang berkelanjutan setiap hari namun pekerjanya berstatus 
PHL. Ada pun jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja harian lepas adalah memetik, 
perawatan, pemupukan, penyemportan insektisida, pembrondol, dan lain-lain. 

Hubungan kerja para PHL tersebut juga kerap kali diserahkan ke perusahaan alih daya sehingga 
hubungan kerja semakin tidak pasti dan ini pintu masuk lebih banyaknya pelanggaran hak-hak 
normatif PHL. 

Demikian juga dengan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan jaminan sosial. Dalam 
melaksanakan pekerjaannya di kebun, PHL tidak dilindungi oleh alat pelindung diri yang 
memadai. 

Lalu masih banyak PHL yang tidak didaftarkan kelima program jaminan sosial yaitu program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), 
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). 

Berdasarkan data di tahun 2019 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJamsostek) dari 
seluruh pekerja di sektor perkebunan, jumlah pekerja yang mengikuti dua program BPJamsostek 
yaitu JKK dan JKm sebanyak 1.383.099 orang, yang mengikuti tiga program (JKK, JKm dan JHT) 
sebanyak 303.061 orang, dan yang ikut 4 program (JKK,JKm, JHT, dan JP) sebanyak 289.968 
orang. 

Dari data ini tersebut bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan 
kelapa sawit yang telah disebutkan Menaker Ida Fauziyah yaitu sebanyak 4.425.647 pekerja, 
maka yang dapat 2 program hanya 31,25 persen, yang dapat tiga program hanya 6,84 persen, 
dan yang dapat 4 program sebanyak 6,55 persen. 

Menurut Timboel, untuk kepesertaan di JKN, banyak PHL yang didaftarkan ke program JKN 
sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan pemerintah, dan 
pekerja mandiri yang iurannya dibayar oleh PHL sendiri. 

Seharusnya status kepesertaan PHL di JKN adalah pekerja penerima upah (PPU) badan usaha 
swasta. "Ini pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan," kata dia. 

Timboel mengatakan, tentunya data di atas menggambarkan bahwa masih sangat sedikit pekerja 
perkebunan sawit yang dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan secara utuh, dan pekerja yang 
sudah didaftarkan tersebut cenderung adalah pekerja di kantor perkebunan, sementara PHL di 
lokasi perkebunan sedikit yang didaftarkan, apalagi didaftrakan untuk 4 program. 

Mengingat kondisi kerja PHL tersebut maka seharusnya Menaker Ida Fauziyah secara proaktif 
memerintahkan mediator dan pengawas ketenagakerjaan melakukan edukasi dan pengawasan 
serta penegakkan hukum sehingga PHL memperoleh hak-hak normatifnya. 

"Dan peran mediator dan pengawasan ketenagakerjaan yang baik akan mendukung secara 
signifikan membaiknya hubungan industrial di sektor perkebunan," kata dia. 

Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di perkebunan 
kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan 
kelapa sawit sebanyak 4.425.647 pekerja. 

Menurut Ida Fauziyah, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat perhatian 
dari Gapki agar hubungan industrial terjaga dengan baik, mengingat Hubungan industrial yang 
harmonis itu sangat penting. 
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Menaker Ida Fauziyah meminta Gapki untuk melakukan beberapa hal yaitu, pertama, 
peningkatan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, 
seperti melalui sosialisasi dan workshop. 

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh. 

Ketiga, peningkatan peran dan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan. 

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan. 

Kelima, Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota, provinsi dan pusat 
memfasilitasi dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja 
dan konsultasi untuk peningkatan syarat kerja. 

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
Dan Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan 
jaminan sosial kesehatan. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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Satgas Terpadu Penanganan WNI pelintas Entikong mengeser Pekerja Migran Indonesia-PMI 
luar Kalimantan Barat yang tiba hari ini di PLBN Entikong ke tempat karantina di Pontianak. 
Anggota Satgas Terpadu Penanganan WNI pelintas, Danramil Entikong Mayor Infantri Arman 
Sulistiono, mengungkapkan hari ini terdapat total sebayak 62 orang PMI pulang Mandiri menuju 
perbatasan Entikong di pintu kedatangan PLBN Entikong, Jumat(18/6/2021). 

 

SATGAS PENANGANAN WNI ENTIKONG KIRIM 60 PMI KE KARANTINA PONTIANAK 

Satgas Terpadu Penanganan WNI pelintas Entikong mengeser Pekerja Migran Indonesia-PMI 
luar Kalimantan Barat yang tiba hari ini di PLBN Entikong ke tempat karantina di Pontianak. 

Anggota Satgas Terpadu Penanganan WNI pelintas, Danramil Entikong Mayor Infantri Arman 
Sulistiono, mengungkapkan hari ini terdapat total sebayak 62 orang PMI pulang Mandiri menuju 
perbatasan Entikong di pintu kedatangan PLBN Entikong, Jumat(18/6/2021). "Untuk kedatangan 
PMI di Entikong hari ini 99 persennya di ketahui berasal dari luar propinsi Kalimantan barat". 
Terdata hanya 2 orang PMI asal Kalbar pulang mandiri dari Sarawak kali ini,". 

Dari total 62 PMI yang tiba di PLBN Entikong itu, masing-masing 22 orang berasal dari Nusa 
Tenggara Barat, 4 asal Jawa Timur. Sebanyak 7 orang dari Jabar, 3 Jateng, Lampung 3 orang, 
Banten dan Sulawesi Barat masing-masing 2 orang dan 1orang lagi berasal dari Sulawesi tengah. 
"Lanjut Arman, untuk keseluruhan PMI berasal dari luar Kalbar, setelah melalui pemeriksaan 
Rapid Antigen dan non reaktif, hari ini langsung di pindahkan ke tempat karantina di Pontianak". 

"Terdapat 60 orang PMI dikirim ke tempat karantina di Pontianak hari ini mengunakan 2 armada 
bus DAMRI. Dan 2 PMI lainnya di karantina di Perbatasan Entikong". 

Seluruh proses penanganan WNI pelintas yang baru tiba dari Sarawak, dipastikan mengikuti 
protokol kesehatan. Setiap WNI pelintas wajib melalui pemeriksaan kesehatan ketat dan 
pendataan indentitas lengkap untuk memudahkan pengawasan terkait penanganan Covid-19, 
pungkas Arman". 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah adanya penandatangan SKB Tiga 
Menteri ini kami akan menindaklanjutinya berupa memberikan surat edaran, SE kepada 
perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati dan wali kota 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan 
ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih masif Covid-19 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 
Agustus 2021. Diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi Muhammad 
SAW pada tanggal 19 Oktober menjadi Rabu 20 Oktober 2021. Libur cuti bersama Hari Natal 
2021 ditiadakan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan segera menerbitkan surat edaran (SE) 
untuk perusahaan. Hal ini menyusul adanya perubahan libur nasional dan cuti bersama 2021. 
"Setelah adanya penandatangan SKB Tiga Menteri ini kami akan menindaklanjutinya berupa 
memberikan surat edaran, SE kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati dan wali 
kota," katanya dalam konferensi persnya, Jumat (18/6/2021). 
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LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2021 BERUBAH, MENAKER TERBITKAN SE 
UNTUK PERUSAHAAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan segera menerbitkan surat 
edaran (SE) untuk perusahaan. Hal ini menyusul adanya perubahan libur nasional dan cuti 
bersama 2021. 

"Setelah adanya penandatangan SKB Tiga Menteri ini kami akan menindaklanjutinya berupa 
memberikan surat edaran, SE kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati dan wali 
kota," katanya dalam konferensi persnya, Jumat (18/6/2021). 

Dia mengatakan keputusan pemerintah untuk menggeser dua libur nasional dan meniadakan 
cuti bersama Natal 2021 merupakan upaya menekan penyebaran Covid-19. "Kami sepakat 
bahwa kita perlu melakukan ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih masif Covid-
19," ujarnya. 

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 
Muhadjir Effendy menyebut pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari cuti bersama. "Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 
10 Agustus 2021. Diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi 
Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober menjadi Rabu 20 Oktober 2021. Libur cuti bersama 
Hari Natal 2021 ditiadakan," lanjutnya. 

Sehingga libur nasional yang tetap antara lain 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 17 Agustus 
Hari Kemerdekaan RI, dan 25 Desember Hari Raya Natal. Dan tidak ada cuti bersama yang 
tersisa tahun ini. 

(cip). 
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positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Ada sedikit perubahan dari yang sudah direncanakan. Untuk libur Idul Fitri 
yang rencana dimulai tanggal 10,11, 12, 13, 14, 15, 17 digeser mulai 12,13, 14, 17, 18, 19 Mei. 
Jadi cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 2021 menjadi tanggal 12, 17, 18, dan 19 Mei. 
Sementara itu untuk Natal ada tambahan cuti bersama di tanggal 27 Desember dari semula 
hanya tanggal 24 Desember. Sehingga total libur nasional dan cuti bersama di 2021 menjadi 23 
hari 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti 
bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 
7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali mengubah libur dan cuti bersama 2021. Ini kedua kalinya pemerintah 
merevisi daftar libur nasional dan cuti bersama 2021. Begini perjalanannya. Pemerintah pertama 
kali menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021, pada September 2020. Saat 
itu ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah 
ditandatangani oleh tiga menteri, yaitu Menag, Menaker, dan MenPAN-RB. 

 

  



 

598 

 

PERJALANAN 2 KALI REVISI LIBUR DAN CUTI BERSAMA 2021 

Pemerintah kembali mengubah libur dan cuti bersama 2021. Ini kedua kalinya pemerintah 
merevisi daftar libur nasional dan cuti bersama 2021. Begini perjalanannya. 

Pemerintah pertama kali menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021, pada 
September 2020. Saat itu ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 
yang telah ditandatangani oleh tiga menteri, yaitu Menag, Menaker, dan MenPAN-RB. 

"Ada sedikit perubahan dari yang sudah direncanakan. Untuk libur Idul Fitri yang rencana dimulai 
tanggal 10,11, 12, 13, 14, 15, 17 digeser mulai 12,13, 14, 17, 18, 19 Mei. Jadi cuti bersama 
dalam rangka Idul Fitri 2021 menjadi tanggal 12, 17, 18, dan 19 Mei. Sementara itu untuk Natal 
ada tambahan cuti bersama di tanggal 27 Desember dari semula hanya tanggal 24 Desember. 
Sehingga total libur nasional dan cuti bersama di 2021 menjadi 23 hari," kata Menko PMK 
Muhadjir Effendy saat memimpin rapat tingkat menteri penetapan dan penandatanganan SKB 
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 yang digelar virtual seperti dalam keterangan 
tertulis dari Kemenko PMK, Jumat (11/9/2020). 

Muhadjir menjelaskan penetapan hari libur nasional dan cuti bersama 2021 didasarkan atas 
sejumlah pertimbangan di antaranya pengaturan arus lalu lintas menjelang dan setelah libur 
panjang di hari raya hingga peluang meningkatnya pendapatan ekonomi daerah maupun negara 
dari sektor pariwisata. 

Diubah Februari 2021 Pemerintah kemudian mengubah jadwal cuti bersama 2021 karena 
pandemi Corona belum usai. Cuti bersama dipangkas menjadi 2 hari. 

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

"Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah 
dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi 
hanya tinggal 2 hari saja" ujar Menko Muhadjir, Senin (22/2/2021). 

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

Berikut jadwal libur dan cuti bersama 2021 yang ditetapkan Februari 2021: Hari libur nasional 
2021 1. Jumat, 1 Januari: Tahun Baru 2021 Masehi 2. Jumat, 12 Februari: Tahun Baru Imlek 
2572 Kongzili 3. Kamis, 11 Maret: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 4. Minggu, 14 Maret: Hari 
Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 5. Jumat, 2 April: Wafat Isa Al Masih 6. Sabtu, 1 Mei: Hari 
Buruh Internasional 7. Kamis, 13 Mei: Kenaikan Isa Al Masih sekaligus Hari Raya Idul Fitri 1442 
Hijriah 8. Jumat, 14 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 9. Rabu, 26 Mei: Hari Raya Waisak 
2565 10. Selasa, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila 11. Selasa, 20 Juli: Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 
12. Selasa, 10 Agustus: Tahun Baru Islam 1443 Hijriah 13. Selasa, 17 Agustus: Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia 14. Selasa, 19 Oktober: Maulid Nabi Muhammad SAW 15. 
Sabtu, 25 Desember: Hari Raya Natal Cuti bersama 1. Rabu, 12 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 
Hijriah 2. Jumat, 24 Desember: Hari Raya Natal Direvisi Lagi Juni 2021 Pertengahan tahun ini 
pemerintah kembali merevisi jadwal libur nasional dan cuti bersama. Hal ini bertepatan dengan 
lonjakan COVID-19. 
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Keputusan merevisi libur dan cuti bersama diambil atas pertimbangan kasus COVID-19 yang 
terus melonjak. Pernyataan itu disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers, 
Jumat (18/6/2021). Keputusan diambil setelah pemerintah menggelar rapat lintas kementerian. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," kata Muhadjir. 

Saat ini pemerintah mengubah 2 libur dan menghapus 1 cuti bersama. Yang mana, di tahun ini 
tak ada cuti bersama pada Hari Raya Natal 24 Desember. Berikut poin keputusannya: 1. Libur 
tahun baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi Hari 
Rabu 11 Agustus 2021 2. Libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 
diubah menjadi Rabu tanggal 20 Oktober 2021 3. Libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada 
tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan Sedangkan libur Hari Raya Idul Adha pada 20 Juli 2021 
tetap ada. 

Berikut ini daftar libur lengkapnya: Hari libur nasional 2021 1. Jumat, 1 Januari: Tahun Baru 
2021 Masehi 2. Jumat, 12 Februari: Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili 3. Kamis, 11 Maret: Isra 
Mikraj Nabi Muhammad SAW 4. Minggu, 14 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 5. 
Jumat, 2 April: Wafat Isa Al Masih 6. Sabtu, 1 Mei: Hari Buruh Internasional 7. Kamis, 13 Mei: 
Kenaikan Isa Al Masih sekaligus Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 8. Jumat, 14 Mei: Hari Raya Idul 
Fitri 1442 Hijriah 9. Rabu, 26 Mei: Hari Raya Waisak 2565 10. Selasa, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila 
11. Selasa, 20 Juli: Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 12. Rabu, 11 Agustus: Tahun Baru Islam 
1443 Hijriah (diubah) 13. Selasa, 17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 14. Rabu, 
19 Oktober: Maulid Nabi Muhammad SAW (diubah) 16. Sabtu, 25 Desember: Hari Raya Natal 
Cuti bersama 1. Rabu, 12 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan segera menerbitkan surat edaran (SE) untuk 
perusahaan. Hal ini menyusul adanya perubahan libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. 
"Setelah adanya penandatangan SKB Tiga Menteri ini kami akan menindaklanjutinya berupa 
memberikan surat edaran, SE kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur walikota," 
katanya dalam konferensi persnya, Jumat (18/6/2021). 

 

LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DIUBAH, MENAKER: IKHTIAR HINDARI 
COVID-19 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan segera menerbitkan surat edaran (SE) 
untuk perusahaan. Hal ini menyusul adanya perubahan libur nasional dan cuti bersama tahun 
2021. 

"Setelah adanya penandatangan SKB Tiga Menteri ini kami akan menindaklanjutinya berupa 
memberikan surat edaran, SE kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur walikota," 
katanya dalam konferensi persnya, Jumat (18/6/2021). 

Dia mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menggeser dua libur nasional dan 
meniadakan cuti bersama Natal 2021 merupakan upaya menekan penyebaran covid-19. 

"Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih 
masif covid-19," ujarnya. 

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 
Muhadjir Effendy menyebut pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari cuti bersama. 
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“Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Diubah menjadi 
hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 
menjadi Rabu 20 Oktober 2021,” tuturnya. 

“Libur cuti bersama Hari Natal 2021 ditiadakan,” lanjutnya. 

Sehingga libur nasional yang tetap antara lain 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 17 Agustus 
Hari Kemerdekaan RI, dan 25 Desember Hari Raya Natal. Dan tidak ada cuti bersama yang 
tersisa tahun ini. 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan 1 hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur cuti bersama hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 
ditiadakan 

neutral - Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) Ada pergeseran hari libur nasional, pergeseran 
ya, tidak ditiadakan. Ini harus dipahami negara ini pemerintah ini memahami psikologi atau 
kejiwaan umat beragama di Indonesia terutama umat Islam jadi meski pandemi masih ada 
dimana-mana belun hilang secara seluruhnya, tapi hari libur tetap diberikan sebagai bentuk 
penghargaan pemerintah terhadap umat beragama. Demikian pula dengan peniadaan cuti 
bersama di 24 desember, saya kira ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga 
seluruh masyarakat Indonesia dari COVID-19 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan 
ikhtiar untuk menghindari penyebaran yang lebih masif COVID-19. Setelah adanya 
penandatangan tiga SKB menteri ini kami akan menindaklanjuti berupa memberi surat edaran 
kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati dan wali kota 

 

Ringkasan 

Pemerintah hapus cuti bersama Natal pada 24 Desember 2021 dan menggeser dua hari libur 
nasional; Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi. Pemerintah resmi mengubah tanggal libur selama 
tahun 2021. Salah satu kebijakan adalah menghapus cuti bersama pada perayaan Natal di tahun 
2021. 
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ANTISIPASI COVID-19, PEMERINTAH HAPUS CUTI BERSAMA NATAL 2021 

Pemerintah hapus cuti bersama Natal pada 24 Desember 2021 dan menggeser dua hari libur 
nasional; Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi. 

Pemerintah resmi mengubah tanggal libur selama tahun 2021. Salah satu kebijakan adalah 
menghapus cuti bersama pada perayaan Natal di tahun 2021. 

Hal tersebut berdasarkan hasil rapat antara Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Agama 
Yaqut Cholil dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy 
di kantor KemenkoPMK, Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
cuti bersama," kata Muhadjir di kantornya, Jumat (18/6/2021). 

Muhadjir mengatakan, perubahan libur dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi dalam 
mengantisipasi penyebaran COVID-19. Jokowi meminta agar libur yang diatur pemerintah untuk 
dikaji ulang. 

Muhadjir mengatakan, 2 tanggal libur yang diubah adalah libur Tahun Baru Islam 1443H yang 
jatuh pada hari selasa 10 Agustus 2021 menjadi hari rabu 11 Agustus 2021. Selain libur tahun 
baru Islam, pemerintah mengubah tanggal libur Maulid Nabi Muhammad Saw pada tanggal 19 
Oktober 2021 diubah menjadi rabu tanggal 20 Oktober 2021. Sementara itu, libur yang dihapus 
adalah libur cuti bersama natal. 

"Untuk libur cuti bersama hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan," kata 
Muhadjir. 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pergeseran hari libur keagamaan tersebut 
sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap umat beragama di tengah situasi pandemi 
yang belum kunjung usai. 

"Ada pergeseran hari libur nasional, pergeseran ya, tidak ditiadakan. Ini harus dipahami negara 
ini pemerintah ini memahami psikologi atau kejiwaan umat beragama di Indonesia terutama 
umat Islam jadi meski pandemi masih ada dimana-mana belun hilang secara seluruhnya, tapi 
hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap umat beragama. 
Demikian pula dengan peniadaan cuti bersama di 24 desember, saya kira ini sejalan dengan 
keinginan kita semua untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia dari COVID-19," terang 
Yaqut. 

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut akan segera menindaklanjuti 
keputusan tersebut dengan menerbitkan surat edaran kepada perusahaan. 

"Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan ikhtiar untuk menghindari penyebaran yang lebih 
masif COVID-19. Setelah adanya penandatangan tiga SKB menteri ini kami akan menindaklanjuti 
berupa memberi surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati dan wali 
kota," ujar Ida Fauziyah. 

Per Kamis, 17 Juni 2021 penambahan kasus positif COVID-19 Indonesia mencapai 12.624 pasien 
diikuti dengan lonjakan kasus kematian sebanyak 277 orang. DKI Jakarta kembali menyumbang 
kasus terbanyak dengan 4.144 kasus, diikuti Jawa Barat dengan 2.800 kasus, Jawa Tengah 1.752 
kasus, Jawa Timur 722, dan DI Yogyakarta dengan 595 kasus. 
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MenPANRB Tjahjo Kumolo menegaskan hak cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ditiadakan 
sementara. Hal ini menyusul aturan baru pemerintah terkait perubahan jadwal hari libur tahun 
2021 sebagai antisipasi lonjakan COVID-19. 

 

TJAHJO: HAK CUTI ASN SEMENTARA DITIADAKAN 

MenPANRB Tjahjo Kumolo menegaskan hak cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ditiadakan 
sementara. Hal ini menyusul aturan baru pemerintah terkait perubahan jadwal hari libur tahun 
2021 sebagai antisipasi lonjakan COVID-19. 

"ASN itu sesuai ketentuan mempunyai hak cuti per orang. Tetapi, kami putuskan demi 
kemaslahatan dalam pandemi COVID, ini bahwa hak cuti untuk ASN itu untuk sementara 
ditiadakan. pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan 
selasa libur, nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Jadi dilarang," kata Tjahjo dalam jumpa 
pers virtual, Jumat (18/6). 

Pemerintah telah menggelar konpers yang dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendy, Menag Gus 
Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, termasuk Tjahjo. Konpers ini mengumumkan SKB 
3 Menteri yang menggeser dua hari libur di dan menghapus 1 cuti bersama, yakni: -Libur tahun 
baru Islam yang jatuh pada Selasa 10 Agustus diubah menjadi Rabu 11 Agustus 2021 -Libur 
Maulid Nabi Muhammad dari Selasa 19 Oktober diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021 -Cuti 
bersama Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan Kata Tjahjo, kini istilah cuti 
bersama tidak ada. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini diterapkan demi masyarakat di 
masa pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. 

"Kedua, juga kami menyampaikan pada rapat ke Pak Menko PMK, bahwa istilah cuti bersama itu 
tidak ada. Semua konsentrasi untuk kemaslahatan masyarakat, bahwa semua untuk menjaga 
kesehatan masyarakat dari pandemi COVID," jelas dia. 
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Sementara itu, Tjahjo menekankan SE MenpanRB Nomor 67 tahun 2020 tengah Sistem Kerja 
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru masih berlaku. 

"Mohon izin di luar konteks ini bahwa SE MenpanRB No. 67 masih berlaku. Tidak ada tutup 
enggak ada. Karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan, tapi masing masing kementerian, 
lembaga dan Pemda sesuai zona merah di daerah sebagaimana yang diputuskan oleh Satgas 
maupun Keputusan Daerah," terang dia. 

"Itu kementerian bisa 50 persen kerja di kantor dan di rumah, 75 persen kerja di rumah, 25 
persen di kantor. Karena pandemi COVID munculnya dari luar perkantoran," imbuh dia. 

Pada kesempatan yang sama, Menaker Ida Fauziyah Ida mengatakan aturan baru mengenai 
libur dan cuti bersama di 2021, termasuk cuti ASN tersebut akan diteruskan ke daerah. Yakni 
dengan merilis Surat Edaran ke gubernur hingga wali kota. 

"Jadi kami sepakat perlu melakukan ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran COVID-19 yang 
lebih masif. Setelah adanya penandatanganan 3 SKB Menteri ini, kita akan menindaklanjutinya 
dengan memberikan SE kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur dan wali kota," terang 
dia. 
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positive - Diana Dewi (Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta) Untuk itu dalam 
pembahasannya perlu mengikut sertakan beberapa unsur baik dari unsur ahli epidemiologi, 
unsur pelaku ekonomi, unsur pemuka agama dan stakeholder lainnya 

 

Ringkasan 

Pemerintah merevisi lagi libur nasional dan cuti bersama tahun ini. Dengan menggeser tanggal 
Libur Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi digeser tanggalnya. Keputusan tersebut disetujui 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Coumas, 
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo 
Kumolo. 

 

LIBUR DAN CUTI BERSAMA DIREVISI, BEGINI REAKSI PENGUSAHA 

JAKARTA - Pemerintah merevisi lagi libur nasional dan cuti bersama tahun ini. Dengan 
menggeser tanggal Libur Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi digeser tanggalnya. 

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

Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menanggapi, perkembangan dan lonjakan kasus Covid-19 
karena mobilisasi saat libur Hari Raya memang harus diformulasikan tentang pola libur nasional 
dan cuti bersama secara lebih komprehensif. 

"Untuk itu dalam pembahasannya perlu mengikut sertakan beberapa unsur baik dari unsur ahli 
epidemiologi, unsur pelaku ekonomi, unsur pemuka agama dan stakeholder lainnya," ujar Diana 
saat dihubungi Okezone di Jakarta (18/6/2021). 
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Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama 2021 melalui SKB 3 
Menteri Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hari 
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Beleid itu ditandatangani pada 22 Februari 2021 lalu. 

Sebelumnya, Libur nasional dan cuti bersama 2021 kembali disesuaikan pemerintah. Libur Tahun 
Baru Islam dan Maulid Nabi tahun ini pun tanggalnya digeser. 

Hal ini menjadi keputusan Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy seusai rapat internal bersama Menteri Agama (Menag) 
Yaqut Cholil Quomas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo. 

“Bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan 
berkaitan dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai 
sekarang bisa dituntaskan. Maka kemudian Bapak Persiden memberi arahan agar ada peninjauan 
ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama,” katanya. 

Muhajir menyebut, pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 
satu hari cuti bersama. 

“Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Diubah menjadi 
hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 
menjadi Rabu 20 Oktober 2021,” tuturnya. 

“Libur cuti bersama Hari Natal 2021 ditiadakan,” lanjutnya. 
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Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir 
Effendy mengatakan, perubahan libur nasional dan penghapusan cuti bersama Natal 2021 
merupakan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-
19 yang masih tinggi. 

 

CUTI BERSAMA NATAL 2021 DIHAPUS, MENKO PMK: SESUAI ARAHAN PRESIDEN 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) 
Muhadjir Effendy mengatakan, perubahan libur nasional dan penghapusan cuti bersama Natal 
2021 merupakan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengantisipasi penyebaran 
Covid-19 yang masih tinggi. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait 
masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang masih 
belum bisa dituntaskan secara baik," jelas Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat 
(18/6/2021). 

"Maka Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur 
(nasional) dan cuti bersama," sambung. 

Adapun pemerintah menghapus cuti bersama Natal 2021 yang jatuh pada 24 Desember. Selain 
itu, pemerintah menggeser dua hari libur nasional keagamaan 2021. 

Pertama, libur tahun baru Islam 1143 Hijrih pada Selasa, 10 Agustus 2021 digeser menjadi Rabu, 
11 Agustus 2021. Kedua, libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 
diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti 
bersama," ucap Muhadjir. 
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Keputusan ini disepakati oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Lalu, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziah. 

Seperti diketahui, libur panjang kerap menjadi pemicu lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Hal 
ini dikarenakan tingginya tingkat mobilitas atau pergerakan masyarakat dan rendahnya 
penerapan protokol kesehatan. 

"Kita tahu lonjakan kasus saat ini terjadi karena adanya libur panjang yang diikuti laju perjalanan 
penduduk yang masif. Ketika mobilitas naik, kepatuhan protokol kesehatannya turun," tutur 
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny B.Harmadi dikutip dari 
siaran persnya, Jumat (18/6/2021). 
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positive - dr. Rohmat Hidayat (Kabid P2P (pengendalian dan pemberantasan penyakit) Dinas 
Kesehatan Magetan) Tidak tahu kapan hasilnya keluar, karena hanya ada satu laboraturium yang 
digunakan seluruh Jatim untuk melakukan cek spesimen swab para PMI, tujuannya kan untuk 
mengetahui apakah ini varian baru atau bukan 

neutral - dr. Rohmat Hidayat (Kabid P2P (pengendalian dan pemberantasan penyakit) Dinas 
Kesehatan Magetan) Seperti di Bandara Soekarno-Hatta yang memiliki protap untuk mengisolasi 
para PMI selama lima hari. Dan setelah itu mereka bsia langsung pulang ke kampung halaman 
jika hasil swab PCR negatif 

positive - dr. Rohmat Hidayat (Kabid P2P (pengendalian dan pemberantasan penyakit) Dinas 
Kesehatan Magetan) Dan yang kami periksa kali ini memang yang menjalani isolasi mandiri di 
wisma karantina saja, ini masih ada tiga orang yang bakal jalani tes swab 

positive - dr. Rohmat Hidayat (Kabid P2P (pengendalian dan pemberantasan penyakit) Dinas 
Kesehatan Magetan) Kecuali satu yang sempat terpapar beberapa waktu lalu, semoga bukan 
varian baru 

 

Ringkasan 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Magetan membenarkan kalau saat ini spesimen satu pekerja migran 
Indonesia (PMI) asal Brunei Darussalam yang terpapar Covid-19 masih dalam pemeriksaan. Dia 
tak bisa memastikan kapan hasil bisa keluar. "Tidak tahu kapan hasilnya keluar, karena hanya 
ada satu laboraturium yang digunakan seluruh Jatim untuk melakukan cek spesimen swab para 
PMI, tujuannya kan untuk mengetahui apakah ini varian baru atau bukan," kata Kabid P2P 
(pengendalian dan pemberantasan penyakit) Dinas Kesehatan Magetan dr. Rohmat Hidayat 
kepada beritajatim.com, Jumat (18/6/2021). 
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HASIL UJI LABORATORIUM PMI POSITIF ASAL BRUNEI BELUM KELUAR 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Magetan membenarkan kalau saat ini spesimen satu pekerja migran 
Indonesia (PMI) asal Brunei Darussalam yang terpapar Covid-19 masih dalam pemeriksaan. Dia 
tak bisa memastikan kapan hasil bisa keluar. 

"Tidak tahu kapan hasilnya keluar, karena hanya ada satu laboraturium yang digunakan seluruh 
Jatim untuk melakukan cek spesimen swab para PMI, tujuannya kan untuk mengetahui apakah 
ini varian baru atau bukan," kata Kabid P2P (pengendalian dan pemberantasan penyakit) Dinas 
Kesehatan Magetan dr. Rohmat Hidayat kepada beritajatim.com, Jumat (18/6/2021). 

Rohmat mengungkapkan, tidak semua PMI menjalani pemeriksaan. Lantaran, ada yang pulang 
melalui Jawa Barat maupun Jawa tengah. Sementara, di kedua provinsi tersebut sudah memiliki 
protap sendiri untuk memperlakukan para PMI yang kembali ke tanah air. 

"Seperti di Bandara Soekarno-Hatta yang memiliki protap untuk mengisolasi para PMI selama 
lima hari. Dan setelah itu mereka bsia langsung pulang ke kampung halaman jika hasil swab PCR 
negatif," katanya. 

Itulah yang membuat mereka tak bisa melakukan pengamatan langsung. Namun, pihaknya 
percaya jika memang tidak ada gejala berarti mereka semua sehat. Toh, laporan terkait 
kepulangan mereka tetap dilaporkan ke Satgas Penanganan PMI yang dinahkodai langsung oleh 
Komandan Kodim 0804 Magetan. 

"Dan yang kami periksa kali ini memang yang menjalani isolasi mandiri di wisma karantina saja, 
ini masih ada tiga orang yang bakal jalani tes swab," ujarnya. 

Total sudah ada 210 pekerja migran asal Magetan yang pulang ke kampung halaman. Sementara 
hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan menunjukkan kalau para PMI tak terpapar corona virus 
disease atau Covid-19. "Kecuali satu yang sempat terpapar beberapa waktu lalu, semoga bukan 
varian baru," tandasnya. [asg/suf]. 
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Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat Program Kartu Prakerja 
hingga kini telah memasuki gelombang ke-17 dengan total penerima, mencapai 8,3 juta orang. 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian 
Rudy Salahuddin menyebutkan 8,3 juta orang tersebut berasal dari 65 juta orang yang mendaftar 
Program Kartu Prakerja. 

 

PENERIMA KARTU PRAKERJA CAPAI 8,3 JUTA ORANG 

Jakarta - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat Program Kartu 
Prakerja hingga kini telah memasuki gelombang ke-17 dengan total penerima, mencapai 8,3 juta 
orang. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian 
Rudy Salahuddin menyebutkan 8,3 juta orang tersebut berasal dari 65 juta orang yang mendaftar 
Program Kartu Prakerja. 

"Sejak April 2020 Kartu Prakerja sudah memasuki batch ke-17 atau gelombang dengan total 
penerima sebanyak 8,3 juta orang yang mana pendaftar sebanyak 65 juta orang," katanya dalam 
diskusi daring di Jakarta, Jumat. 

Rudy menuturkan dari total 8,3 juta orang penerima Program Kartu Prakerja sebanyak 657 ribu 
orang di antaranya berasal dari Provinsi Jawa Tengah. 

"Ini sangat luar biasa Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi keempat terbesar yang menerima 
Kartu Prakerja 657 ribu orang," ujarnya. 

Ia menjelaskan Kartu Prakerja merupakan program pertama pemerintah yang end to end 
dilakukan secara digital dengan ekosistem sangat luas yakni terdiri dari tujuh platform, 179 
lembaga pelatihan, 1.591 jenis pelatihan, dan lima mitra pembayaran. 
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Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik WIjayanto mengatakan BNI sebagai salah satu 
mitra Kartu Prakerja mendukung upaya pemerintah ini melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dengan bunga hanya tiga persen kepada penerima program. 

"BNI sudah bekerja sama dengan PMO Kartu Prakerja dan selama ini sudah memberikan banyak 
solusi. Setelah ikut pendidikan atau kursus (penerima Kartu Prakerja) bisa dibiayai KUR dengan 
bunga hanya 3 persen," ujarnya. 

Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak Rachmat Kaimuddin menambahkan pihaknya yang juga 
menjadi salah satu mitra Kartu Prakerja siap membantu para alumni program ini dengan 
menyediakan platform digital sebagai tempat berdagang. 

Menurutnya, berdagang di platform digital dapat membantu para alumni Kartu Prakerja untuk 
lebih teratur dan naik kelas secara usaha. 

"Kalau berdagang lewat online data penjualan semuanya akan tercatat dengan baik, jadi waktu 
butuh modal tambahan teman-teman perbankan biasanya dengan data-data platform digital," 
jelasnya. 
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Cuti bersama tahun 2021 dihapus lagi. Selain itu juga libur nasional tahun 2021. Sebanyak dua 
hari libur nasional dan satu hari libur cuti bersama tahun 2021 dihapus. Perubahan berkenaan 
dengan melonjaknya penularan kasus Covid-19 di Indonesia. 

 

GAGAL LIBURAN LAGI, CUTI BERSAMA 2021 KEMBALI DIHAPUS 

SuaraBali.id - Cuti bersama tahun 2021 dihapus lagi. Selain itu juga libur nasional tahun 2021. 
Sebanyak dua hari libur nasional dan satu hari libur cuti bersama tahun 2021 dihapus. Perubahan 
berkenaan dengan melonjaknya penularan kasus Covid-19 di Indonesia. Hal itu diputuskan 
Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir 
Effendy. Keputusan ini diambil melalui rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziah, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan berkaitan 
merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang belum tuntas, maka bapak 
Presiden memberi arahan adanya peninjauan ulang terkait masalah libur dan cuti bersama yang 
selama ini sudah tercantum di dalam SKB MenPAN, Menaker, dan Menag," kata Muhadjir, dalam 
keterangan persnya secara). 

Dua hari libur nasional yang digeser dan satu cuti bersama yang ditiadakan yakni libur Tahun 
Baru Islam 1443 H yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu 11 Agustus 
2021. Sedangkan untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober diubah 
menjadiRabu 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember ditiadakan," kata Muhajir. 

Dengan pengumuman itu, libur nasional yang tetap antara lain Hari Raya Iduladha 1442 H pada 
20 Juli 2021, 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI, dan Hari Natal 25 Desember. Sementara libur 
cuti bersama sudah tidak ada pada 2021. 
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Narasumber 

negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Sesuai arahan bapak presiden untuk mengantisipasi hal-hal 
yang tidak diinginkan terkait masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 
yang sampai sekarang masih belum bisa dituntaskan secara baik. Maksud saya secara tuntas 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap 
masalah libur dan cuti bersama yang selama ini susah tercantum di SKB antara KemenPAN-RB, 
Kemenaker dan Kemenag 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

 

Ringkasan 

Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk menggeser libur 
nasional hari raya keagamaan karena merebaknya kembali penularan Covid-19. 

 

PEMERINTAH PUTUSKAN GESER LIBUR HARI RAYA KEAGAMAAN KARENA 
MEREBAKNYA PENULARAN COVID-19 

JAKARTA - Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk 
menggeser libur nasional hari raya keagamaan karena merebaknya kembali penularan Covid-19. 

Menurut Muhadjir, langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi akibat dari tingginya penularan 
Covid-19. 
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"Sesuai arahan bapak presiden untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait 
masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai sekarang masih 
belum bisa dituntaskan secara baik. Maksud saya secara tuntas," ujar Muhadjir dalam konferensi 
pers virtual, Jumat (18/6/2021). 

Muhadjir mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar libur dan cuti 
bersama ditinjau ulang. 

"Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti 
bersama yang selama ini susah tercantum di SKB antara KemenPAN-RB, Kemenaker dan 
Kemenag," ungkap Muhadjir. 

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menggeser waktu libur hari raya keagamaan 
pada tahun 2021. 

Keputusan ini disepakati dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir 
Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," ucap Muhadjir. 

Pemerintah menggeser libur Tahun Baru Islam yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 menjadi 
hari Rabu 11 Agustus 2021. 

Selain itu, pemerintah juga menggeser libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang sedianya hari 
Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. 

Sementara libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 dihapus. 
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Gara-gara wabah Covid-19 meledak lagi, pemerintah mengutak-atik jadwal libur tahun ini. 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy 
menyatakan pemerintah membuat sejumlah pengaturan libur tahun 2021 sebagai upaya 
pencegahan penularan covid-19. 

 

KASUS COVID-19 MELONJAK LAGI, PEMERINTAH HAPUS CUTI BERSAMA NATAL 
2021 

Gara-gara wabah Covid-19 meledak lagi, pemerintah mengutak-atik jadwal libur tahun ini. 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy 
menyatakan pemerintah membuat sejumlah pengaturan libur tahun 2021 sebagai upaya 
pencegahan penularan covid-19. 

Pengaturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri 
Agama. 

Perubahan aturan itu adalah mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur 
nasional. 

, libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada Selasa, 10 agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 
11 Agustus 2021. 

, libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada Selasa 19 Oktober 2021 diubah menjadi 
Rabu 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur cuti bersama hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan," ujar 
Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/6). 
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti ini dengan 
menerbitkan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati dan 
walikota. 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menambahkan, upaya ini diambil sejalan dengan keputusan 
pemerintah yang saat ini sedang melakukan vaksinasi Covid-19 dan upaya penanganan pandemi 
lainnya. 

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak ada dalam kantor pemerintahan. Hal ini 
karena kantor pemerintahan tetap perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Nantinya, pengaturan bekerja dari rumah serta bekerja dari kantor akan diputuskan masing-
masing pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 
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negative - Muhadjir Effendi (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Seusai arahan presiden untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan 
berkaitan dengan masalah merebaknya penularan dan menyebarkan wabah covid-19 yang 
sampai sekarang masih belum bisa dituntaskan secara baik. Maksud saya belum bisa tuntas 

neutral - Muhadjir Effendi (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk hari libur cuti bersama natal 2021, 24 Desember ditiadakan, 25 tetap 
libur 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi 
mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 
satu hari libur cuti bersama. Hal itu kata dia, dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 
yang belum bisa tuntas. 

 

PEMERINTAH GESER 2 HARI LIBUR NASIONAL DAN HAPUS CUTI BERSAMA NATAL 
2021 

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan 
Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional 
dan meniadakan satu hari libur cuti bersama. Hal itu kata dia, dilakukan untuk mencegah 
penularan Covid-19 yang belum bisa tuntas. 

"Seusai arahan presiden untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan berkaitan dengan 
masalah merebaknya penularan dan menyebarkan wabah covid-19 yang sampai sekarang masih 
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belum bisa dituntaskan secara baik. Maksud saya belum bisa tuntas," kata Muhadjir dalam 
konferensi pers virtual, Jumat 18 Juni 2021. 

Karena Covid-19 belum tuntas itu, kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan 
arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama yang selama ini 
sudah tercantum di surat keputusan bersama antara Kementerian PAN RB, Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Kementerian Agama. 

Pertama, kata dia, libur tahun baru Islam 1443 H yang jatuh pada Selasa, 10 Agustus 2021, 
diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian, untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW, 
Selasa, 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

"Untuk hari libur cuti bersama natal 2021, 24 Desember ditiadakan, 25 tetap libur," ujar Muhadjir. 

BACA: Kemenpan: ASN yang Nekat Mudik Bisa Kena Teguran hingga Pemecatan HENDARTYO 
HANGGI. 
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positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah adanya penandatangan SKB tiga 
menteri ini kami akan menindaklanjuti berupa memberi surat edaran kepada perusahaan-
perusahaan melalui gubernur, bupati, wali kota 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan 
ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih masif Covid-19 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan pihaknya menyurati para 
pemimpin perusahaan terkait dengan keputusan perubahan hari libur nasional oleh pemerintah. 
Surat edaran tersebut bakal dikirimkan oleh Kemenaker melalui para kepala daerah. 

 

LIBUR HARI RAYA DIGESER, MENAKER BAKAL SURATI PERUSAHAAN LEWAT 
KEPALA DAERAH 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan pihaknya menyurati 
para pemimpin perusahaan terkait dengan keputusan perubahan hari libur nasional oleh 
pemerintah. Surat edaran tersebut bakal dikirimkan oleh Kemenaker melalui para kepala daerah. 

"Setelah adanya penandatangan SKB tiga menteri ini kami akan menindaklanjuti berupa memberi 
surat edaran kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati, wali kota," ucap Ida 
dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/6/2021). 
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Ida mengatakan langkah ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya penyebaran 
Covid-19. 

"Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih 
masif Covid-19," tutur Ida. 

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menggeser waktu libur hari raya keagamaan 
pada tahun 2021. 

Keputusan ini disepakati dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir 
Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," ucap Muhadjir. 

Pemerintah menggeser libur Tahun Baru Islam yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 menjadi 
hari Rabu 11 Agustus 2021. 

Selain itu, pemerintah juga menggeser libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang sedianya hari 
Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. 

Sementara libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 dihapus. 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Bapak presiden memberikan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah 
libur dan cuti bersama yang selama ini susah tercantum di SKB antara Kemenpan-RB,, 
Kemenaker, dan Kemenag 

 

Ringkasan 

Pemerintah resmi mengubah sejumlah hari libur nasional di 2021 akibat pandemi Covid-19. Tiga 
libur yang diubah adalah tahun baru Islam 1443 H, libur Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, 
dan libur serta cuti bersama Natal 2021. "Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur 
nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dalam konferensi pers daring. 

 

PEMERINTAH UBAH HARI LIBUR TAHUN BARU ISLAM DAN CUTI BERSAMA NATAL 
2021 

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi mengubah sejumlah hari libur nasional di 2021 akibat 
pandemi Covid-19. Tiga libur yang diubah adalah tahun baru Islam 1443 H, libur Maulid Nabi 
Besar Muhammad SAW, dan libur serta cuti bersama Natal 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur 
cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Muhadjir Effendy, dalam konferensi pers daring. 
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Untuk libur tahun baru Islam 1443 H yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi 
Rabu, 11 Agustus 2021. Sedangkan libur Maulid Nabi Besar Muhammad SAW pada 19 Oktober 
2021 diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021. Adapun untuk libur dan cuti bersama Natal 2021 
pada 24 Desember 2021 ditiadakan. 

Hal ini setelah tiga kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) 
menandatangani surat keputusan bersama (SKB), pada Jumat, 18 Juni 2021 di Gedung 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Muhadjir mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama pandemi Covid-19. Terlebih belakangan, 
jumlah kasus Covid-19 tengah menanjak. 

"Bapak presiden memberikan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti 
bersama yang selama ini susah tercantum di SKB antara Kemenpan-RB,, Kemenaker, dan 
Kemenag," kata Muhadjir Effendy ihwal perubahan libur dan cuti bersama. 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Bapak presiden memberikan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah 
libur dan cuti bersama yang selama ini susah tercantum di SKB antara Kemenpan-RB,, 
Kemenaker, dan Kemenag 

 

Ringkasan 

Pemerintah resmi mengubah sejumlah hari libur nasional di 2021 akibat pandemi Covid-19. Tiga 
libur yang diubah adalah tahun baru Islam 1443 H, libur Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, 
dan libur serta cuti bersama Natal 2021. "Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur 
nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dalam konferensi pers daring. 

 

PEMERINTAH UBAH HARI LIBUR IDUL ADHA DAN CUTI BERSAMA NATAL 2021 

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi mengubah sejumlah hari libur nasional di 2021 akibat 
pandemi Covid-19. Tiga libur yang diubah adalah tahun baru Islam 1443 H, libur Maulid Nabi 
Besar Muhammad SAW, dan libur serta cuti bersama Natal 2021. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur 
cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Muhadjir Effendy, dalam konferensi pers daring. 

Untuk libur tahun baru Islam 1443 H yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi 
Rabu, 11 Agustus 2021. Sedangkan libur Maulid Nabi Besar Muhammad SAW pada 19 Oktober 
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2021 diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021. Adapun untuk libur dan cuti bersama Natal 2021 
pada 24 Desember 2021 ditiadakan. 

Hal ini setelah tiga kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) 
menandatangani surat keputusan bersama (SKB), pada Jumat, 18 Juni 2021 di Gedung 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Muhadjir mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama pandemi Covid-19. Terlebih belakangan, 
jumlah kasus Covid-19 tengah menanjak. 

"Bapak presiden memberikan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur dan cuti 
bersama yang selama ini susah tercantum di SKB antara Kemenpan-RB,, Kemenaker, dan 
Kemenag," kata Muhadjir Effendy ihwal perubahan libur dan cuti bersama. 
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negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Republik Indonesia) Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi 
hal hal yang tidak di inginkan berkaitan dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran 
wabah Covid 19 yang sekarang masih belum bisa dituntaskan secara baik, maksud saya belum 
bisa tuntas 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Maka Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang 
terhadap masalah libur dan cuti bersama yang selama ini sudah di tercantum di dalam surat 
keputusan bersama antara kementerian MenPAN-RB, Kementerian Ketenagakerjaan dan 
Kementerian Agama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Demikian 3 poin yang kita telaah putuskan bersama dengan 3 Kementerian 
terkait 

 

Ringkasan 

Pemerintah memutuskan mengubah hari libur dan cuti bersama tahun 2021. Keputusan tersebut 
diambil berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Revisi hari libur dan cuti bersama 
2021 ini diambil atas pertimbangan penularan Covid-19 yang masih merebak. Keputusan 
tersebut disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy. 

 

PEMERINTAH UBAH 2 HARI LIBUR DAN HAPUS 1 CUTI BERSAMA 2021 

Pemerintah memutuskan mengubah hari libur dan cuti bersama tahun 2021. Keputusan tersebut 
diambil berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. 
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Revisi hari libur dan cuti bersama 2021 ini diambil atas pertimbangan penularan Covid-19 yang 
masih merebak. Keputusan tersebut disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy. 

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal hal yang tidak di inginkan 
berkaitan dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid 19 yang 
sekarang masih belum bisa dituntaskan secara baik, maksud saya belum bisa tuntas," katanya 
dalam jumpa pers virtual, Jumat (18/6). 

"Maka Bapak Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap masalah libur 
dan cuti bersama yang selama ini sudah di tercantum di dalam surat keputusan bersama antara 
kementerian MenPAN-RB, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Agama," 
sambungnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kata Muhadjir, pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 
hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti bersama. 

Muhadjir menjelaskan, poin pertama adalah libur tahun baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada 
hari Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. 

Poin kedua, libur Maulid Nabi Besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 diubah 
menjadi Rabu tanggal 20 Oktober 2021. 

Poin ketiga, libur bersama Hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan. 

"Demikian 3 poin yang kita telaah putuskan bersama dengan 3 Kementerian terkait," kata 
Muhadjir. 

[fik]. 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida fauziyah menegaskan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan 
Kerja ( Job Fair ) tidak boleh memungut biaya satu rupiah pun kepada pencari kerja. Lantaran 
hal itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Kemudian, juga dilarang dalam Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 yang sudah diratifikasi 
dengan Kepres Nomor 36 Tahun 2002 serta Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Penempatan Tenaga Kerja. 

 

MENAKER IDA LARANG PENYELENGGARA JOB FAIR PUNGUT BIAYA KE PENCARI 
KERJA 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida fauziyah menegaskan Penyelenggaraan Pameran 
Kesempatan Kerja ( Job Fair ) tidak boleh memungut biaya satu rupiah pun kepada pencari kerja. 
Lantaran hal itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 

Kemudian, juga dilarang dalam Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 yang sudah diratifikasi 
dengan Kepres Nomor 36 Tahun 2002 serta Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Penempatan Tenaga Kerja. 

"Hal ini perlu saya sampaikan karena masih terdapat lembaga swasta dan Event Organizer (EO) 
menyelenggarakan kegiatan Pameran Kesempatan Kerja ( Job Fair ), Apabila terdapat pungutan 
biaya kepada pencari kerja sudah jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundangan 
yang berlaku," kata Menaker dalam pembukaan Digital Career Expo 2021 di Jakarta, Jumat 
(18/6/2021). 

Lanjut, Menaker mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Digital Career Expo. Menurutnya, 
acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, platform dari Sistem 
Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, ini merupakan upaya yang dapat 
mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 
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"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link & match di pasar kerja, dengan 
mempertemukan antara pekerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini 
juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang 
terdampak adanya pandemik COVID-19," ujarnya. 

Kegiatan Digital Career Expo 2021 ini diselenggarakan oleh Yayasan Plan International Indonesia 
(Plan Indonesia) yang berlangsung selama 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema: 'Finding 
Career in Digital Era!'. 

Kegiatan ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Acara ini menyediakan sedikitnya 
1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10.000 peserta, dari 100 perusahaan yang berpartisipasi. 

"Besar harapan saya, pada kegiatan ini dapat memberikan kesempatan kerja bagi pencaker 
untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kompetensinya yang pada akhirnya 
menekan laju peningkatan pengangguran serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang masih terdampak hebat akibat Pandemi," pungkasnya. 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida fauziyah menegaskan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan 
Kerja (Job Fair) tidak boleh memungut biaya satu rupiah pun kepada pencari kerja. Lantaran hal 
itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Kemudian, juga dilarang dalam Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 yang sudah diratifikasi 
dengan Kepres Nomor 36 Tahun 2002 serta Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Penempatan Tenaga Kerja. 

 

MENAKER IDA LARANG PENYELENGGARA JOB FAIR PUNGUT BIAYA KE PENCARI 
KERJA 

- Menteri Ketenagakerjaan Ida fauziyah menegaskan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan 
Kerja (Job Fair) tidak boleh memungut biaya satu rupiah pun kepada pencari kerja. Lantaran hal 
itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Kemudian, juga dilarang dalam Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 yang sudah diratifikasi 
dengan Kepres Nomor 36 Tahun 2002 serta Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Penempatan Tenaga Kerja. 

"Hal ini perlu saya sampaikan karena masih terdapat lembaga-lembaga swasta dan Event 
Organizer (EO) menyelenggarakan kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair), Apabila 
terdapat pungutan biaya kepada pencari kerja sudah jelas sangat bertentangan dengan 
peraturan perundangan yang berlaku," kata Ida dalam pembukaan Digital Career Expo 2021 di 
Jakarta, Jumat (18/6). 

Dia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Digital Career Expo. Menurutnya, acara yang 
diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, platform dari Sistem Ketenagakerjaan 
Kementerian Ketenagakerjaan RI, ini merupakan upaya yang dapat mendukung pemulihan 
sektor ketenagakerjaan Indonesia. 
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"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link & match di pasar kerja, dengan 
mempertemukan antara pekerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini 
juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang 
terdampak adanya pandemik COVID-19," ujarnya. 

"Besar harapan saya, pada kegiatan ini dapat memberikan kesempatan kerja bagi pencaker 
untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bakat, minat, dan kompetensinya yang pada akhirnya 
menekan laju peningkatan pengangguran serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang masih terdampak hebat akibat Pandemi," pungkasnya. 

Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz]. 
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Ringkasan 

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021. 
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu antara 
Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). 

 

PEMERINTAH UBAH 2 LIBUR NASIONAL DAN TIADAKAN CUTI BERSAMA NATAL 
2021 

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021. 
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu antara 
Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). 

"Pemerintah memutuskan mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti 
bersama," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK) Muhadjir Effendy dalam telekonferensi pers, Jumat (18/6). 

Adapun, libur yang dirubah adalah Libur Nasional Tahun Baru Islam menjadi 11 Agustus 2021. 
Semula, libur nasional ini jatuh pada tanggal 10 Agustus 2021. Kemudian, Libur Nasional Maulid 
Nabi Muhammad SAW berubah menjadi 20 Oktober 2021. Libur ini mundur 1 hari seperti 
sebelumnya, di mana awalnya bertepatan dengan 19 Oktober 2021. 

"Untuk libur cuti bersama pada 24 Desember 2021 ditiadakan. Demikian tiga poin yang 
diputuskan bersama kementerian terkait," jelasnya. Hal ini diputuskan sesuai dengan arahan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, 
khususnya dalam merebaknya penularan Covid-19 yang belum bisa dituntaskan secara baik. 

"Maka kemudian bapak presiden memberikan arahan peninjauan ulang terkait masalah libur dan 
cuti bersama yang sebelumnya sudah tercantum dalam SKB," pungkasnya. 
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Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan 
meniadakan 1 hari libur cuti bersama 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 
2021 diubah menjadi Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur cuti bersama hari Natal 202 1 pada tanggal 24 Desember 2021 
ditiadakan 

 

Ringkasan 

Pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari cuti 
bersama 2021. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena merebaknya 
penyebaran Covid-19. Kesepakatan terkait perubahan libur nasional dan cuti bersama 2021 ini 
diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Jumat (18/6/2021). 

 

PEMERINTAH UBAH 2 HARI LIBUR NASIONAL DAN HAPUS 1 HARI CUTI BERSAMA 
NATAL 

Pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari cuti 
bersama 2021. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena merebaknya 
penyebaran Covid-19. 
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Kesepakatan terkait perubahan libur nasional dan cuti bersama 2021 ini diputuskan dalam Rapat 
Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Jumat (18/6/2021). 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti 
bersama," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Jumat. 

Berdasarkan hasil kesepakatan menteri terkait, libur nasional Tahun Baru Islam 1543 Hijriah 
yang jatuh pada Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian, 
libur Maulid Nabi Muhammad SAW digeser menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi 
Rabu, tanggal 20 Oktober 2021," jelas Muhadjir. 

Selain itu, pemerintah memangkas satu hari cuti bersama Natal 2021. Dengan begitu, cuti 
bersama Natal pada 24 Desember 2021 ditiadakan. 

"Untuk libur cuti bersama hari Natal 202 1 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan," ujar dia. 

Adapun keputusan ini disepakati oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil 
Qoumas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Lalu, 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. 

Sumber: Liputan6.com Reporter: Lizsa Egeham [ded]. 
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Ringkasan 

Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur 
cuti bersama tahun 2021. Perubahan berkenaan dengan melonjaknya penularan kasus Covid-19 
di Tanah Air. 

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir 
Effendy, mengatakan, keputusan ini diambil melalui rapat bersama Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. 

 

PEMERINTAH UBAH DUA LIBUR NASIONAL DAN TIADAKAN CUTI BERSAMA 

JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 
satu hari libur cuti bersama tahun 2021. Perubahan berkenaan dengan melonjaknya penularan 
kasus Covid-19 di Tanah Air. 

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir 
Effendy, mengatakan, keputusan ini diambil melalui rapat bersama Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan berkaitan 
merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang belum tuntas, maka bapak 
Presiden memberi arahan adanya peninjauan ulang terkait masalah libur dan cuti bersama yang 
selama ini sudah tercantum di dalam SKB MenPAN Menaker dan Menag," kata Muhadjir, dalam 
keterangan persnya secara virtual, Jumat (18/6). 

Muhadjir mengungkapkan dua hari libur nasional yang digeser dan satu cuti bersama yang 
ditiadakan yakni libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 
diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. 
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Sedangkan untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober diubah menjadi 
Rabu 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur cuti bersama hari Natal 2021 pada 24 Desember ditiadakan," kata Muhajir. 

Dengan pengumuman itu, libur nasional yang tetap antara lain Hari Raya Idul Adha 1442 H pada 
20 Juli 2021, 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI, dan Hari Natal 25 Desember. Sementara libur 
cuti bersama sudah tidak ada pada 2021. 
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Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Maka pemerintah memutuskan dua hari libur nasional dan meniadakan satu 
hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Libur cuti bersama natal pada 24 Desember ditiadakan 

 

Ringkasan 

Pemerintah pusat memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu 
cuti bersama guna menekan mobilitas masyarakat demi penanggulangan virus corona (Covid-
19) yang lebih optimal. Hari libur nasional yang diubah yakni Tahun Baru Islam, yang mulanya 
jatuh pada Selasa, 10 Agustus diganti menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian hari libur 
nasional Maulid Nabi yang jatuh pada Selasa, 19 Oktober diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021. 

 

CUTI BERSAMA NATAL 2021 DIHAPUS, DUA TANGGAL MERAH DIGESER 

JAKARTA - Pemerintah pusat memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu cuti bersama guna menekan mobilitas masyarakat demi penanggulangan virus 
corona (Covid-19) yang lebih optimal. 

Hari libur nasional yang diubah yakni Tahun Baru Islam, yang mulanya jatuh pada Selasa, 10 
Agustus diganti menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian hari libur nasional Maulid Nabi yang 
jatuh pada Selasa, 19 Oktober diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021. 

Sementara cuti bersama yang ditiadakan pemerintah yakni pada Jumat, 24 Desember 2021 atau 
jelang peringatan Natal yang jatuh pada Sabtu, 25 Desember. 

https://www.sinarharapan.co/kesra/read/41259/cuti_bersama_
https://www.sinarharapan.co/kesra/read/41259/cuti_bersama_
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"Maka pemerintah memutuskan dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti 
bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Jumat (18/6/2021). 

"Libur cuti bersama natal pada 24 Desember ditiadakan," kata Muhadjir. 

Penetapan ini dilakukan setelah Kemenko PMK menggelar rapat bersama tiga Kementerian 
terkait yakni Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, dan Menteri PAN RB di kantor Kemenko 
PMK.(*). 
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Judul Kemenko Perekonomian: Penerima Kartu Prakerja capai 8,3 juta orang 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2219078/kemenko-perekonomian-
penerima-kartu-prakerja-capai-83-juta-orang 

Jurnalis Astrid Faidlatul Habibah 

Tanggal 2021-06-18 15:14:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat Program Kartu Prakerja 
hingga kini telah memasuki gelombang ke-17 dengan total penerima, mencapai 8,3 juta orang. 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian 
Rudy Salahuddin menyebutkan 8,3 juta orang tersebut berasal dari 65 juta orang yang mendaftar 
Program Kartu Prakerja. 

 

KEMENKO PEREKONOMIAN: PENERIMA KARTU PRAKERJA CAPAI 8,3 JUTA ORANG 

Jakarta - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat Program Kartu 
Prakerja hingga kini telah memasuki gelombang ke-17 dengan total penerima, mencapai 8,3 juta 
orang. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian 
Rudy Salahuddin menyebutkan 8,3 juta orang tersebut berasal dari 65 juta orang yang mendaftar 
Program Kartu Prakerja. 

"Sejak April 2020 Kartu Prakerja sudah memasuki batch ke-17 atau gelombang dengan total 
penerima sebanyak 8,3 juta orang yang mana pendaftar sebanyak 65 juta orang," katanya dalam 
diskusi daring di Jakarta, Jumat. 

Rudy menuturkan dari total 8,3 juta orang penerima Program Kartu Prakerja sebanyak 657 ribu 
orang di antaranya berasal dari Provinsi Jawa Tengah. 

"ini sangat luar biasa Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi keempat terbesar yang menerima 
Kartu Prakerja 657 ribu orang," ujarnya. 

Ia menjelaskan Kartu Prakerja merupakan program pertama pemerintah yang end to end 
dilakukan secara digital dengan ekosistem sangat luas yakni terdiri dari tujuh platform, 179 
lembaga pelatihan, 1.591 jenis pelatihan, dan lima mitra pembayaran. 
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Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik WIjayanto mengatakan BNI sebagai salah satu 
mitra Kartu Prakerja mendukung upaya pemerintah ini melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dengan bunga hanya tiga persen kepada penerima program. 

"BNI sudah bekerja sama dengan PMO Kartu Prakerja dan selama ini sudah memberikan banyak 
solusi. Setelah ikut pendidikan atau kursus (penerima Kartu Prakerja) bisa dibiayai KUR dengan 
bunga hanya 3 persen," ujarnya. 

Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak Rachmat Kaimuddin menambahkan pihaknya yang juga 
menjadi salah satu mitra Kartu Prakerja siap membantu para alumni program ini dengan 
menyediakan platform digital sebagai tempat berdagang. 

Menurutnya, berdagang di platform digital dapat membantu para alumni Kartu Prakerja untuk 
lebih teratur dan naik kelas secara usaha. 

"Kalau berdagang lewat online data penjualan semuanya akan tercatat dengan baik, jadi waktu 
butuh modal tambahan teman-teman perbankan biasanya dengan data-data platform digital," 
jelasnya. 
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Ringkasan 

Pemerintah pusat memutuskan untuk menggeser dua tanggal merah hari libur nasional guna 
menekan mobilitas masyarakat demi penanggulangan virus corona ( Covid-19 ) yang lebih 
optimal. Selain itu, ada satu cuti bersama yang dihapus, yakni jelang peringatan Natal tahun ini. 

Tanggal merah hari libur nasional yang digeser pemerintah yakni Tahun Baru Islam, yang 
mulanya jatuh pada Selasa, 10 Agustus diganti menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Hari libur 
nasional Maulid Nabi yang jatuh pada Selasa, 19 Oktober juga diubah menjadi Rabu 20 Oktober 
2021. 

 

PERUBAHAN TANGGAL MERAH LIBUR DAN CUTI BERSAMA 2021 

Jakarta - Pemerintah pusat memutuskan untuk menggeser dua tanggal merah hari libur nasional 
guna menekan mobilitas masyarakat demi penanggulangan virus corona ( Covid-19 ) yang lebih 
optimal. Selain itu, ada satu cuti bersama yang dihapus, yakni jelang peringatan Natal tahun ini. 

Tanggal merah hari libur nasional yang digeser pemerintah yakni Tahun Baru Islam, yang 
mulanya jatuh pada Selasa, 10 Agustus diganti menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Hari libur 
nasional Maulid Nabi yang jatuh pada Selasa, 19 Oktober juga diubah menjadi Rabu 20 Oktober 
2021. 

"Maka pemerintah memutuskan dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti 
bersama," kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam 
konferensi pers, Jumat (18/6). 

Kemudian, Muhadjir mengatakan pemerintah juga menghapus tanggal merah cuti bersama pada 
Jumat, 24 Desember 2021 mendatang. Dengan demikian, peringatan Natal 25 Desember tahun 
ini tidak disertai dengan cuti bersama. 

"Libur cuti bersama natal pada 24 Desember ditiadakan," kata Muhadjir. 
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Muhadjir mengatakan keputusan menggeser libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 
merupakan hasil rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, dan 
Kemenpan PAN RB di kantor Kemenko PMK, Jumat (18/6). 

Langkah pemerintah pusat itu tak lepas dari lonjakan kasus virus corona (Covid-19) yang terjadi 
di Indonesia usai libur panjang Idulfitri 2021. 

(fey/tst/bmw). 
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Narasumber 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan 
meniadakan 1 hari libur cuti bersama 

positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 
2021 diubah menjadi Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur cuti bersama hari Natal 202 1 pada tanggal 24 Desember 2021 
ditiadakan 

 

Ringkasan 

Pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari cuti 
bersama 2021. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena merebaknya 
penyebaran Covid-19. Kesepakatan terkait perubahan libur nasional dan cuti bersama 2021 ini 
diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Jumat (18/6/2021). 

 

PEMERINTAH UBAH 2 HARI LIBUR NASIONAL DAN HAPUS 1 HARI CUTI BERSAMA 
NATAL 2021 

Jakarta - Pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan menghapus satu hari 
cuti bersama 2021. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena merebaknya 
penyebaran Covid-19. 
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Kesepakatan terkait perubahan libur nasional dan cuti bersama 2021 ini diputuskan dalam Rapat 
Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Jumat (18/6/2021). 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti 
bersama," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Jumat. 

Berdasarkan hasil kesepakatan menteri terkait, libur nasioal Tahun Baru Islam 1543 Hijriah yang 
jatuh pada Selasa, 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian, libur 
Maulid Nabi Muhammad SAW digeser menjadi Rabu, 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi 
Rabu, tanggal 20 Oktober 2021," jelas Muhadjir. 

Selain itu, pemerintah memangkas satu hari cuti bersama Natal 2021. Dengan begitu, cuti 
bersama Natal pada 24 Desember 2021 ditiadakan. 

"Untuk libur cuti bersama hari Natal 202 1 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan," ujar dia. 

Adapun keputusan ini disepakati oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil 
Qoumas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Lalu, 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. 
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Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat 
Perkapalan dan Kepelautan memfasilitasi pemulangan 172 Anak Buah Kapal (ABK) 
berkewarganegaraan Indonesia yang yang tertahan kepulangannya (Standed) di Fiji. Proses 
pemulangan atau repatriasi tersebut bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Gugus 
Tugas Covid-19 Nasional. 

 

KEMENHUB FASILITASI PEMULANGAN 172 ABK WNI DARI FIJI 

JAKARTA -- Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui 
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan memfasilitasi pemulangan 172 Anak Buah Kapal (ABK) 
berkewarganegaraan Indonesia yang yang tertahan kepulangannya (Standed) di Fiji. Proses 
pemulangan atau repatriasi tersebut bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Gugus 
Tugas Covid-19 Nasional. 

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hermanta mengungkapkan, pihaknya bersama 
dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Suva telah berhasil memulangkan 172 ABK. Ratusan 
ABK ini tidak lagi bekerja karena terdampak pandemi mulai dari diberhentikan hingga perusahaan 
tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. 

"172 ABK repatriasi tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Juni 
2021 dengan megggunakan penerbangan pesawat charter Garuda GA7630 rute Nadi-Davao-
Jakarta," kata Capt. Hermanta, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Jumat 
(18/6). 

Dia menjelaskan, sebelum dipulangkan seluruh ABK telah melalui prosedur protokol kesehatan 
dan mendapat hasil negatif dari hasil pemeriksaan Tes PCR. "Otoritas terkait di bandara 
memfasilitasi ketibaan 172 ABK WNI serta pengaturan karantina kesehatan sesuai dengan 
protokol kesehatan yang berlaku di Wisma Atlet Pademangan," ujarnya. 
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Memfasilitasi pemulangan ABK ini merupakan wujud kehadiran dan tanggung jawab pemerintah 
kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh 
dunia. 

"Selain itu, nantinya para ABK tersebut juga akan mendapatkan pendampingan dari Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang akan melakukan pendataan dan memantau 
pemulangan ke daerah asal serta pemenuhan hak-hak para ABK melalui perusahaan penyalur," 
tutupnya. 
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Ringkasan 

Libur nasional dan cuti bersama 2021 kembali disesuaikan pemerintah. Libur Tahun Baru Islam 
dan Maulid Nabi tahun ini pun tanggalnya digeser. Hal ini menjadi keputusan Menteri Koordinator 
(Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy seusai rapat 
internal bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas, Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(MenPANRB) Tjahjo Kumolo 

 

LIBUR TAHUN BARU ISLAM DAN MAULID NABI DIGESER, CUTI BERSAMA NATAL 
DITIADAKAN 

JAKARTA - Libur nasional dan cuti bersama 2021 kembali disesuaikan pemerintah. Libur Tahun 
Baru Islam dan Maulid Nabi tahun ini pun tanggalnya digeser. 

Hal ini menjadi keputusan Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy seusai rapat internal bersama Menteri Agama (Menag) 
Yaqut Cholil Quomas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo. 

"Bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan 
berkaitan dengan masalah merebaknya penularan dan penyebaran wabah Covid-19 yang sampai 
sekarang bisa dituntaskan. Maka kemudian Bapak Persiden memberi arahan agar ada peninjauan 
ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama," katanya dalam konferensi persnya, Jumat 
(18/6/2021). 

Muhajir menyebut, pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan 
satu hari cuti bersama. 
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"Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Diubah menjadi 
hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 
menjadi Rabu 20 Oktober 2021," tuturnya. 

"Libur cuti bersama Hari Natal 2021 ditiadakan," lanjutnya. 

Sehingga libur nasional yang tetap antara lain 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 17 Agustus 
Hari Kemerdekaan RI, dan 25 Desember Hari Raya Natal. 

(fbn). 
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neutral - Muhadjir Efendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Efendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember, ditiadakan 

 

Ringkasan 

Pemerintah memutuskan untuk mengganti dua hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama 
Natal 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Efendy mengatakan, keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi Covid-19 yang 
belum membaik. 

 

PEMERINTAH TIADAKAN CUTI BERSAMA NATAL 2021 DAN GANTI DUA HARI LIBUR 
NASIONAL 

JAKARTA, KOMPAs.com - Pemerintah memutuskan untuk mengganti dua hari libur nasional dan 
meniadakan cuti bersama Natal 2021. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
Efendy mengatakan, keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi Covid-19 yang belum 
membaik. 

"Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari 
libur cuti bersama," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021). 
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Kemudian, libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula Selasa 19 Oktober 2021 menjadi 
Rabu 20 Oktober 2021. 

"Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember, ditiadakan," kata Muhadjir. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email 
kamu.Daftarkan email SKB tiga menteri tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 
Agama, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 

 

 

  



 

652 

 

Judul Menaker: Selama Pandemi Upah Buruh Turun 5,2 Persen Jadi Rp 2,76 
Juta 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Digital Career Expo 2021 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4585372/menaker-selama-
pandemi-upah-buruh-turun-52-persen-jadi-rp-276-juta 

Jurnalis Tira Santia 

Tanggal 2021-06-18 15:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sektor ketenagakerjaan merasakan imbas 
pandemi Covid-19 yang cukup besar, rilis data Sakernas menunjukan upah buruh mengalami 
penurunan 5,20 persen, atau menjadi Rp 2,76 juta 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh sebab itu pelaksanaan Digital Karir Expo 
di masa sekarang ini merupakan suatu upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi 
terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya merasa sangat berbahagia karena 
Pelaksanaan Digital Karir Expo telah memanfaatkan salah satu layanan pada Sisnaker/SIAPkerja 
yaitu jobfair.kemnaker.go.id yang merupakan subsistem dari karirhub, dengan menggunakan 
layanan ini data perusahaan dan pencari kerja sampai dengan penempatan tenaga kerja dapat 
terdokumentasi dan terlapor dengan baik dan mudah 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini perlu saya sampaikan karena masih 
terdapat lembaga-lembaga swasta dan Event Organizer (EO) menyelenggarakan kegiatan 
Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair), Apabila terdapat pungutan biaya kepada pencari kerja 
sudah jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida fauziyah mengatakan berdasarkan data Survei Angkatan Kerja 
Nasional (SAKERNAS), selama pandemi covid-19 upah buruh mengalami penurunan sebesar 5,20 
persen atau menjadi Rp 2,76 juta. "Sektor ketenagakerjaan merasakan imbas pandemi Covid-19 
yang cukup besar, rilis data Sakernas menunjukan upah buruh mengalami penurunan 5,20 
persen, atau menjadi Rp 2,76 juta," kata Menaker, dalam pembukaan Digital Career Expo 2021 
di Jakarta, Jumat (18/6/2021). 
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MENAKER: SELAMA PANDEMI UPAH BURUH TURUN 5,2 PERSEN JADI RP 2,76 JUTA 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida fauziyah mengatakan berdasarkan data Survei Angkatan 
Kerja Nasional (SAKERNAS), selama pandemi covid-19 upah buruh mengalami penurunan 
sebesar 5,20 persen atau menjadi Rp 2,76 juta. 

"Sektor ketenagakerjaan merasakan imbas pandemi Covid-19 yang cukup besar, rilis data 
Sakernas menunjukan upah buruh mengalami penurunan 5,20 persen, atau menjadi Rp 2,76 
juta," kata Menaker, dalam pembukaan Digital Career Expo 2021 di Jakarta, Jumat (18/6/2021). 

Meskipun upah mengalami penurunan akan tetapi laju tingkat pengangguran terbuka (TPT) 
justru mengalami peningkatan 1,84 persen dari Agustus 2019 menjadi 7,07 persen. Ini 
menandakan lesunya aktivitas produksi akibat adanya pembatas sosial yang menghambat 
mobilitas, baik bahan produksi atau juga barang yang siap untuk dijual oleh perusahaan. 

Menurutnya, di tengah situasi seperti ini dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak baik itu 
Pemerintah, Institusi Pendidikan, Kesehatan, akademisi, dukungan swasta dan masyarakat 
sangat penting untuk bersama menstabilkan kembali kondisi ekonomi, serta menggerakan 
kembali sektor ketenagakerjaan agar terwujud kesejahteraan masyarakat. 

"Oleh sebab itu pelaksanaan Digital Karir Expo di masa sekarang ini merupakan suatu upaya 
yang sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk 
mendapatkan pekerjaan," ujarnya. 

Selain itu, kata Menaker, perusahaan juga dapat memperoleh kandidat yang berkualitas dan 
sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditawarkan. 

Selain aman pelaksanaan, Digital Karir Expo ini dinilai lebih efisien, karena akan mengurangi 
biaya yang harus dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan bahkan penyelenggara. 

"Saya merasa sangat berbahagia karena Pelaksanaan Digital Karir Expo telah memanfaatkan 
salah satu layanan pada Sisnaker/SIAPkerja yaitu jobfair.kemnaker.go.id yang merupakan 
subsistem dari karirhub, dengan menggunakan layanan ini data perusahaan dan pencari kerja 
sampai dengan penempatan tenaga kerja dapat terdokumentasi dan terlapor dengan baik dan 
mudah," ungkapnya. 

Disisi lain, Menaker menegaskan bahwa Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) 
tidak boleh memungut biaya satu rupiah pun kepada pencari kerja karena bertentangan dengan 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Kemudian juga dilarang di Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 yang sudah diratifikasi dengan 
Kepres Nomor 36 Tahun 2002 serta Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan 
Tenaga Kerja. 

"Hal ini perlu saya sampaikan karena masih terdapat lembaga-lembaga swasta dan Event 
Organizer (EO) menyelenggarakan kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair), Apabila 
terdapat pungutan biaya kepada pencari kerja sudah jelas sangat bertentangan dengan 
peraturan perundangan yang berlaku," pungkasnya. 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Maka pemerintah memutuskan dua hari libur nasional dan meniadakan satu 
hari libur cuti bersama 

neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Libur cuti bersama natal pada 24 Desember ditiadakan 

 

Ringkasan 

Pemerintah pusat memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu 
cuti bersama guna menekan mobilitas masyarakat demi penanggulangan virus corona ( Covid-
19 ) yang lebih optimal. Hari libur nasional yang diubah yakni Tahun Baru Islam, yang mulanya 
jatuh pada Selasa, 10 Agustus diganti menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian hari libur 
nasional Maulid Nabi yang jatuh pada Selasa, 19 Oktober diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021. 

 

CUTI BERSAMA NATAL 2021 DIHAPUS, DUA TANGGAL MERAH DIGESER 

Jakarta - Pemerintah pusat memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan 
meniadakan satu cuti bersama guna menekan mobilitas masyarakat demi penanggulangan virus 
corona ( Covid-19 ) yang lebih optimal. 

Hari libur nasional yang diubah yakni Tahun Baru Islam, yang mulanya jatuh pada Selasa, 10 
Agustus diganti menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian hari libur nasional Maulid Nabi yang 
jatuh pada Selasa, 19 Oktober diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021. 

Sementara cuti bersama yang ditiadakan pemerintah yakni pada Jumat, 24 Desember 2021 atau 
jelang peringatan Natal yang jatuh pada Sabtu, 25 Desember. 
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"Maka pemerintah memutuskan dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti 
bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Jumat (18/6). 

"Libur cuti bersama natal pada 24 Desember ditiadakan," kata Muhadjir. 

Penetapan ini dilakukan setelah Kemenko PMK menggelar rapat bersama tiga Kementerian 
terkait yakni Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, dan Menteri PAN RB di kantor Kemenko 
PMK. 

(tst/bmw). 
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Ringkasan 

Pemerintah memutuskan untuk mmelakukan perubahan terhadap libur nasional dan cuti 
bersama tahun 2021. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy seusai rapat internal bersama Menteri Agama 
(Menag) Yaqut Cholil Quomas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo. 

 

CUTI BERSAMA NATAL DITIADAKAN, DUA LIBUR NASIONAL DIGESER 

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk mmelakukan perubahan terhadap libur nasional dan 
cuti bersama tahun 2021. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy seusai rapat internal bersama 
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, 
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo 
Kumolo. 

"Bahwa sesuai arahan dr bapak presiden untuk mengantisipasi hal yg tidak diinginkan berkatan 
dengan masalah merebaknya penularan dan poenyebaran wabah covid-19 yang sampai 
sekarang bisa dituntaskan maka kemudian bapak persiden memberi arahan agar ada peninjauan 
ulang terhadap masalah libur dan cuti bersama," katanya dalam konferensi persnya, Jumat 
(18/6/2021). 

Pada kesempatan itu Muhadjir menyebut pemerintah memutuskan mengubah dua hari libur 
nasional dan meniadakan satu hari cuti bersama. "Libur Tahun Baru Islam 1443 H yang jatuh 
pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. Untuk libur 
Maulud Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober menjadi Rabu 20 Oktober 2021. Libur 
cuti bersama Hari Natal 2021 diatiadakan," tutur dia. 

Sehingga libur nasional yang tetap antara lain 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 17 Agustus 
Hari Kemerdekaan RI, dan 25 Desember Hari Raya Natal. Dita angga (muh). 
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Judul BREAKING NEWS: Pemerintah Geser 2 Libur Nasional dan Hapus Cuti 
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neutral - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sesuai arahan Presiden untuk antisipasi hal-hal tidak diinginkan berkaitan 
dengan penyebaran wabah COVID-19 yang sampai sekarang belum bisa tuntas. Maka kemudian 
Bapak Presiden meminta adanya peninjauan ulang masalah libur dan yang sudah tercantum 
dalam SKB 

 

Ringkasan 

Pemerintah memutuskan untuk mengubah jadwal tahun 2021 terkait pandemi corona. Cuti 
bersama Natal pun dihapuskan. "Sesuai arahan Presiden untuk antisipasi hal-hal tidak diinginkan 
berkaitan dengan penyebaran wabah COVID-19 yang sampai sekarang belum bisa tuntas. Maka 
kemudian Bapak Presiden meminta adanya peninjauan ulang masalah libur dan yang sudah 
tercantum dalam SKB," kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers virtual, Jumat 
(18/6). 

 

BREAKING NEWS: PEMERINTAH GESER 2 LIBUR NASIONAL DAN HAPUS CUTI 
BERSAMA NATAL 

Pemerintah memutuskan untuk mengubah jadwal tahun 2021 terkait pandemi corona. Cuti 
bersama Natal pun dihapuskan. 

"Sesuai arahan Presiden untuk antisipasi hal-hal tidak diinginkan berkaitan dengan penyebaran 
wabah COVID-19 yang sampai sekarang belum bisa tuntas. Maka kemudian Bapak Presiden 
meminta adanya peninjauan ulang masalah libur dan yang sudah tercantum dalam SKB," kata 
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers virtual, Jumat (18/6). 
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Dalam konpers ini turut hadir Menag Gus Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, dan 
MenPAN RB Tjahjo Kumolo. 

Berikut pernyataan lengkap terkait apa saja yang berubah terkait libur dan cuti bersama: 
Sehubungan dengan hal di atas pemerintah mengubah 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 
cuti libur bersama, berikut jadwalnya:. 

Libur tahun baru Islam yang jatuh pada Selasa 10 Agustus diubah menjadi Rabu 11 Agustus 
2021 

Libur Maulud Nabi Muhammad dari Selasa 19 Oktober diubah menjadi Rabu 20 Oktober 2021 

Cuti bersama Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan 
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Menko PMK, Muhadjir Effendi memangkas jumlah cuti bersama dan mengubah tanggal 2 libur 
nasional. Libur yang diubah antara lain: 1. Libur Tahun Baru Islam yang sedianya jatuh pada 
Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu 11 Agustus 2021 2. Libur Maulid Nabi yang 
sedianya jatuh 19 Oktober menjadi Rabu 20 Oktober 2021 3. Cuti bersama Natal 24 Desember 
2021 Ditiadakan Konferensi pers perubahan libur dan cuti bersama 2021 itu dipimpin Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. 

 

BERIKUT LIBUR YANG DIUBAH DAN DITIADAKAN DI TAHUN 2021 

JAKARTA - Menko PMK, Muhadjir Effendi memangkas jumlah cuti bersama dan mengubah 
tanggal 2 libur nasional. 

Libur yang diubah antara lain: 1. Libur Tahun Baru Islam yang sedianya jatuh pada Selasa 10 
Agustus 2021 diubah menjadi Rabu 11 Agustus 2021 2. Libur Maulid Nabi yang sedianya jatuh 
19 Oktober menjadi Rabu 20 Oktober 2021 3. Cuti bersama Natal 24 Desember 2021 Ditiadakan 
Konferensi pers perubahan libur dan cuti bersama 2021 itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. 

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

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

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama 2021 melalui SKB 3 
Menteri Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hari 
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Beleid itu ditandatangani pada 22 Februari 2021 lalu. 

(kha). 
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Judul Breaking News! Pemerintah Ubah 2 Hari Libur Nasional dan Tiadakan 
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positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) Sesuai dengan arahan presiden untuk mengantisipasi hal-hal tidak 
diinginkan merebaknya penularan wabah Covid- 9 yang sampai sekarang belum dituntaskan 
secara baik, maka, kemudian bapak presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang 
masalah libur dan cuti bersama 

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali mengumumkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 2021. 
Pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan mengingat semakin merebaknya kasus 
Covid-19 di Tanah Air. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, ada tiga poin terkait dengan perubahan tersebut, 
yakni pemerintah memutuskan melakukan perubahan 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 
hari libur cuti bersama. 

 

BREAKING NEWS! PEMERINTAH UBAH 2 HARI LIBUR NASIONAL DAN TIADAKAN 
CUTI BERSAMA NATAL 

JAKARTA - Pemerintah kembali mengumumkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
2021. Pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan mengingat semakin merebaknya 
kasus Covid-19 di Tanah Air. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 
Effendy mengatakan, ada tiga poin terkait dengan perubahan tersebut, yakni pemerintah 
memutuskan melakukan perubahan 2 hari libur nasional dan meniadakan 1 hari libur cuti 
bersama. 
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Yakni, libur Tahun Baru Islam, yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi Rabu 
11 Agustus 2021. Kemudian, untuk libur Maulid Nabi pada 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu 
20 Oktober 2021. Sementara untuk libur cuti bersama Natal tanggal 24 Desember 2021 
ditiadakan. 

"Sesuai dengan arahan presiden untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan merebaknya 
penularan wabah Covid- 9 yang sampai sekarang belum dituntaskan secara baik, maka, 
kemudian bapak presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang masalah libur dan cuti 
bersama," ujarnya saat konferensi pers, Jumat (18/6/2021). 

Konferensi pers dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendy. Hadir pula tiga menteri tiga menteri yang akan menandatangani 
Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk memformalisasi perubahan libur dan cuti bersama 2021 
ini. 

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

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama 2021 melalui SKB 3 
Menteri Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hari 
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Beleid itu ditandatangani pada 22 Februari 2021 lalu. 

(Ari). 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi konsep link & match di pasar kerja, dengan mempertemukan antara pekerja dan 
pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini juga semakin besar, karena diadakan 
pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang terdampak adanya pandemik COVID-19 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Kerja sama multipihak 
penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya perempuan, dalam 
mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses bagi mereka untuk 
berdaya dari sisi ekonomi secara setara 

neutral - Dini Widiastuti (Direktur Eksekutif Plan International Indonesia) Sesuai misinya untuk 
memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan, Plan 
Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi kaum muda Indonesia dan 
terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, terutama perempuan 

 

Ringkasan 

Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo 
pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema Finding Career in Digital Era!. Kegiatan ini 
bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

BINGUNG CARI LOWONGAN KERJA, SEGERA CEK DIGITAL CAREER EXPO 2021 

- Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo 
pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema Finding Career in Digital Era!. Kegiatan ini 
bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. 
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Acara ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan pekerjaan bagi sekitar 10.000 peserta, dari 
100 perusahaan yang berpartisipasi. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengapresiasi atas terselenggaranya Digital Career 
Expo. Menurutnya, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, platform dari 
Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, ini merupakan upaya yang dapat 
mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link & match di pasar kerja, dengan 
mempertemukan antara pekerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini 
juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang 
terdampak adanya pandemik COVID-19," kata Ida dalam pembukaan Digital Career Expo 2021 
di Jakarta pada Jumat (18/6). 

Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini 
Widiastuti menambahkan, Digital Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang 
kerja bagi kaum muda, namun juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi 
multipihak. Menurut Dini, kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, 
UMKM, komunitas, juga kaum muda berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, 
baik saat ini maupun di masa depan. 

"Kerja sama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," kata Dini. 

Adapun dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan 
perusahaan swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital 
YES!HUB, juga mendapatkan panduan untuk menggunakan platform peningkatan kapasitas 
kerja, YES!ACADEMY (kitakerja.id). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK OCE Indonesia, Agro Boga 
Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, 
peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok inspiratif. Di antaranya: Sandiaga Uno 
(Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri Triwahyuni (Head of Corporate Sustainability 
HSBC). 

Kemudian ada, Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & Pelayanan Angkasapura 1 (Persero)) dan 
Arief Wardono (Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas), Daisy Suhari (Co-Founder & Managing 
Partner PT. Dharma Bidara Adimulya), Diah Kurniawati (Direktur Keuangan Pertamina I seperti 
nternational Shipping), Dr. Livia Iskandar (Wakil Ketua LPSK RI), dan masih banyak lagi. 

"Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan," pungkas Dini. 

Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz]. 

 

  



 

664 
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Ringkasan 

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial Tri 
Rismaharini terkait rencana pemulangan 1.000 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. 
Para PMI tersebut rencananya akan ditampung sementara di Sulawesi Barat sebelum kembali ke 
daerah asal. 

 

BAKAL TAMPUNG 1.000 PMI DARI MALAYSIA, GUBERNUR SULBAR KOORDINASI 
DENGAN MENSOS RISMA 

, JAKARTA - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menggelar pertemuan dengan Menteri 
Sosial Tri Rismaharini terkait rencana pemulangan 1.000 pekerja migran Indonesia (PMI) dari 
Malaysia. 

Para PMI tersebut rencananya akan ditampung sementara di Sulawesi Barat sebelum kembali ke 
daerah asal. 

"Beliau menyampaikan akan datang PMI itu dari Malaysia yg akan dikirim ke Sulawesi Barat. 
Kurang lebih 1.000, tapi total itu menjadi 11 ribu jadi bulan depan 7.500," ucap Risma di Kantor 
Kemensos, Jln Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (18/6/2021). 

Dalam pertemuan tersebut, Ali Baal Masdar meminta bantuan Kemensos untuk penempatan para 
PMI ke shelter-shelter. 

Namun Risma menyarankan agar para PMI tersebut dipulangkan langsung ke daerahnya masing-
masing. 

"Sudah nanti kita pesenin dari luar warga Sulbar, maka itu langsung dipulangkan ke asal 
daerahnya masing-masing," ucap Risma. 
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Mantan Wali Kota Surabaya ini berjanji akan membantu untuk menghubungi setiap kepala 
daerah yang jadi daerah asal para PMI. 

Menurut Risma, seharusnya para kepala daerah mampu membiayai warganya yang menjadi PMI. 

"Saya akan menyurati kepala daerah, untuk yang mampu mereka harus biayai karena itu kan 
warganya," pungkas Risma. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan penampungan sementara PMI di gedung 
Sport Center di Polewali Mandar. 
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Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menggelar bursa kerja secara daring Job Fair Virtual 
mulai 30 Juni 2021 hingga 1 Juli 2021 sebagai upaya menekan angka pengangguran di tengah 
pandemi COVID-19. "Sebelumnya, kegiatan bursa kerja ini dilakukan secara luring, tetapi dengan 
adanya pandemi COVID-19, maka dilakukan secara virtual untuk menghindari kerumunan," kata 
Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Heryu 
Purwanto di Pekalongan, Jateng, Jumat. 

 

KOTA PEKALONGAN GELAR BURSA KERJA DARING TEKAN PENGANGGURAN 

Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menggelar bursa kerja secara daring 
Job Fair Virtual mulai 30 Juni 2021 hingga 1 Juli 2021 sebagai upaya menekan angka 
pengangguran di tengah pandemi COVID-19. 

"Sebelumnya, kegiatan bursa kerja ini dilakukan secara luring, tetapi dengan adanya pandemi 
COVID-19, maka dilakukan secara virtual untuk menghindari kerumunan," kata Kepala Seksi 
Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Heryu Purwanto di 
Pekalongan, Jateng, Jumat. 

Ia mengatakan berdasar data hingga Jumat ini, jumlah perusahaan yang sudah terdaftar akan 
mengikuti kegiatan bursa kerja virtual ini sebanyak 17 perusahaan baik lokal maupun luar 
daerah. 

Namun, kata dia, dengan masih ada tenggang waktu 12 hari ke depan, maka jumlah perusahaan 
yang akan mengikuti kegiatan bursa kerja bisa bertambah. 

"Kegiatan (Job Fair Virtual 2021) ini tidak menutup kemungkinan akan diikuti lebih dari 20 
perusahaan sesuai yang ditargetkan. Masih ada waktu bagi perusahaan yang berminat mengikuti 
kegiatan tersebut," katanya. 
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Heryu menambahkan beberapa perusahaan, yang sudah mendaftar di platform Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kementerian Tenaga Kerja RI, membuka sejumlah posisi 
lowongan kerja seperti bagian produksi, jasa keuangan, dan pemasaran. 

Bagi para pencari kerja, kata dia, bisa menyiapkan persyaratan berkas dalam bentuk soft file 
seperti foto, ijazah, transkrip nilai, dan daftar riwayat hidup. 

"Berkas persyaratan itu nantinya akan diunggah pada saat mendaftar kegiatan bursa kerja. Kami 
berharap para pencari kerja di Kota Pekalongan dapat segera mendapatkan pekerjaan sehingga 
angka pengangguran di daerah dapat semakin turun," katanya. 
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Bupati Kabupaten Kendal Dico M menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada 
keluarga ahli waris dari peserta BPJAMSOSTEK yang merupakan pekerja migran Indonesia dan 
meninggal di Singapura. 

 

BUPATI SERAHKAN SANTUNAN BPJAMSOSTEK DISELA-SELA JOB FAIR KENDAL 

Semarang - Bupati Kabupaten Kendal Dico M menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan kepada keluarga ahli waris dari peserta BPJAMSOSTEK yang merupakan 
pekerja migran Indonesia dan meninggal di Singapura. 

Penyerahan santunan tersebut dilakukan disela-sela kegiatan Job Fair Online 2021, bertempat di 
Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal dan dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Kendal M 
Sukron dan Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Semarang Pemuda Teguh Wiyono yang diwakili 
Kepala Cabang Kendal Suriyadi, Rabu (16/6). 

Santunan diterima Haryono selaku suami dari Ruwanti yang sakit di Singapura (bekerja sebagai 
pekerja migran Indonesia melalui PT Bumimas Kantong Besari). 

BPJAMSOSTEK juga memberikan santunan beasiswa kepada Reny Assyira Anjani anak dari 
Ruawati yang beralamatkan di Jl.Gebang Utara RT 3/RW1 Desa Gebang, Kecamatan Gemuh, 
Kabupaten Kendal dengan santunan kematian sebesar Rp85.000.000, santunan beasiswa 
pendidikan SD Rp1.200.000/tahun, SMP Rp1.800.000/pertahun; SMA Rp2.400.000/tahun, 
Perguruan Tinggi Rp.3.000.000/tahun. 
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Bupati Kendal Dico M mengatakan meskipun mencari dan melamar pekerjaan secara virtual, 
pihak penyelenggara tetap memberikan layanan yang terbaik agar pelamar kerja mengetahui 
semua informasi tentang perusahaan. 

Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Semarang Pemuda Teguh Wiyono mengatakan tidak hanya para 
pekerja migran Indonesia (PMI), namun seluruh pekerja wajib mendapatkan perlindungan 
program BPJAMSOSTEK baik yang dipekerjakan oleh badan usaha/yayasan bahkan yang bekerja 
secara mandiri pun seperti (nelayan, pedagang sayur, dll) juga wajib memberikan perlindungan 
dirinya terhadap risiko sosial ekonomi yang dihadapi. 

"Kepada seluruh masyarakat pekerja di Kabupaten Kendal, BPJAMSOSTEK siap memberikan 
perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang dialami para pekerja sesuai dengan hak-hak 
normatif ketenagakerjaan," kata Teguh. 

Apalagi manfaat santunan, lanjut Teguh, semakin meningkat sesuai PP 82/2019 dan tambahan 
manfaat bagi pekerja yang terkena PHK oleh pemberi kerja sesuai amanat UU 11/2020 pekerja 
dapat diberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) tanpa menambah iuran yang selama ini 
sudah dibayarkan, PK/BU tinggal melakukan update data aset/omset, melaporkan upah yang 
sebenarnya, seluruh pekerja sudah terdaftar dalam program BPJAMSOSTEK dengan minimal 3 
program yaitu JKK,JKM,JHT atau sesuai skala usaha. 

"Kami butuh support dan dukungan dari Pemerintah daerah Kabupaten Kendal terkait dengan 
terbitnya INPRES 2/2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal agar segera terimplementasi dan manfaatnya juga dapat 
mendorong produktifitas kerja masyarakat Kabupaten Kendal. 
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positive - Trisasongko Widianto (Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)) Untuk melaksanakan ini kita butuh Peraturan Pelaksana 
yang menguraikan lebih detail dan lebih lengkap berbagai norma aturan di dalamnya 

positive - Trisasongko Widianto (Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)) Keberhasilan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja ini tidak 
akan berhasil tanpa kerjasama semua pihak, pembenahan tata kelola, dan tentunya komitmen 
untuk melaksanakan kewajiban. Saya berharap kita semua maksimal dalam melaksanakan tugas 
pelayanan kepada masyarakat 

positive - Muhammad Aras (ANGGOTA Komisi V DPR RI) Diharapkan daya saing perekonomian 
kembali tumbuh, iklim investasi lebih kompetitif, mendukung tumbuhnya kegiatan berusaha 
terutama UMKM, memperbesar peluang penciptaan lapangan kerja, serta mendorong dunia 
usaha ke arah kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Trisasongko Widianto menyampaikan UU Cipta Kerja memberi dampak pada kemajuan 
sektor jasa konstruksi. Menurutnya, UU Cipta Kerja dapat mendorong penyediaan lapangan 
kerja, kemudahan bagi masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, 
serta pencegahan korupsi melalui penyederhanaan sistem perizinan. 
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KEMENTERIAN PUPR KLAIM UU CIPTA KERJA BERDAMPAK POSITIF, MAJUKAN 
SEKTOR JASA KONSTRUKSI 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila, JAKARTA - Plt. Direktur Jenderal Bina 
Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto 
menyampaikan UU Cipta Kerja memberi dampak pada kemajuan sektor jasa konstruksi. 

Menurutnya, UU Cipta Kerja dapat mendorong penyediaan lapangan kerja, kemudahan bagi 
masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta pencegahan korupsi 
melalui penyederhanaan sistem perizinan. 

"Untuk melaksanakan ini kita butuh Peraturan Pelaksana yang menguraikan lebih detail dan lebih 
lengkap berbagai norma aturan di dalamnya," kata Trisasongko kepada wartawan di Jakarta, 
Jumat (18/6/2021). 

Dia menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. 

Substansi utama pengaturan ini meliputi kemudahan perizinan berusaha melalui penghapusan 
izin usaha jasa konstruksi, sertifikasi badan usaha, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (SKK 
Konstruksi), dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui satu pintu Online Single Submission 
(OSS); "Keberhasilan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja ini tidak akan berhasil tanpa kerjasama 
semua pihak, pembenahan tata kelola, dan tentunya komitmen untuk melaksanakan kewajiban. 
Saya berharap kita semua maksimal dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat," 
Trisasongko. 

Sementara Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mengatakan mendukung upaya sosialisasi 
Undang-Undang Cipta Kerja agar pelaku usaha dapat mengembangkan usaha di bidang jasa 
konstruksi. 

"Diharapkan daya saing perekonomian kembali tumbuh, iklim investasi lebih kompetitif, 
mendukung tumbuhnya kegiatan berusaha terutama UMKM, memperbesar peluang penciptaan 
lapangan kerja, serta mendorong dunia usaha ke arah kepatuhan terhadap peraturan 
ketenagakerjaan," ujar Muhammad. 
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Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo 
pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema: 'Finding Career in Digital Era!'. Kegiatan ini 
bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
K sempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker ). 

 

BINGUNG CARI LOWONGAN KERJA? BURUAN CEK DIGITAL CAREER EXPO 2021 

Jakarta - Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital 
Career Expo pada 18-19 Juni 2021 dengan mengusung tema: 'Finding Career in Digital Era!'. 

Kegiatan ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI ( Kemnaker ). 

Acara ini menyediakan sedikitnya 1.000 lowongan kerja bagi sekitar 10.000 peserta, dari 100 
perusahaan yang berpartisipasi. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengapresiasi atas terselenggaranya Digital Career 
Expo. Menurutnya, acara yang diselenggarakan dengan memanfaatkan Karir Hub, platform dari 
Sistem Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, ini merupakan upaya yang dapat 
mendukung pemulihan sektor ketenagakerjaan Indonesia. 

"Acara ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep link & match di pasar kerja, dengan 
mempertemukan antara pekerja dan pencari kerja dalam acara bursa kerja. Manfaat acara ini 
juga semakin besar, karena diadakan pada momen dunia ketenagakerjaan Indonesia sedang 
terdampak adanya pandemik COVID-19," kata Menaker Ida dalam pembukaan Digital Career 
Expo 2021 di Jakarta pada Jumat (18/6/2021). 

Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini 
Widiastuti menambahkan, Digital Career Expo 2021 diharapkan tak hanya membuka peluang 
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kerja bagi kaum muda, namun juga membuka peluang untuk menghadirkan kolaborasi 
multipihak. 

Menurut Dini, kolaborasi lembaga masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, UMKM, 
komunitas, juga kaum muda berperan penting untuk menciptakan penguatan ekonomi, baik saat 
ini maupun di masa depan. 

"Kerjasama multipihak penting untuk menyokong perjalanan kaum muda, khususnya 
perempuan, dalam mengembangkan karier yang tepat dan layak, sekaligus menyediakan akses 
bagi mereka untuk berdaya dari sisi ekonomi secara setara," kata Dini. 

Adapun dalam rangkaian Digital Career Expo, peserta dapat melakukan job matching dengan 
perusahaan swasta dan UMKM, mendapatkan kesempatan bergabung dalam komunitas digital 
YES!HUB, juga mendapatkan panduan untuk menggunakan platform peningkatan kapasitas 
kerja, YES!ACADEMY (kitakerja.id). 

Berbagai perusahaan dan komunitas UMKM, seperti komunitas OK OCE Indonesia, Agro Boga 
Utama, AdMart, Importa Smart Furniture, juga PT Yugo Eshan Mandiri, turut berpartisipasi dan 
memberikan lowongan kerja bagi kaum muda. 

Selain itu, dalam Digital Career Expo 2021, peserta dapat mengikuti sesi webinar bersama sosok 
inspiratif. Di antaranya: Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Asri 
Triwahyuni (Head of Corporate Sustainability HSBC). 

Kemudian ada, Devy Suhardji (Direktur Pemasaran & Pelayanan Angkasapura 1 (Persero)) dan 
Arief Wardono (Presiden Direktur PT. Pertadaya Gas), Daisy Suhari (Co-Founder & Managing 
Partner PT. Dharma Bidara Adimulya), Diah Kurniawati (Direktur Keuangan Pertamina I seperti 
nternational Shipping), Dr. Livia Iskandar (Wakil Ketua LPSK RI), dan masih banyak lagi. 

"Sesuai misinya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum 
muda perempuan, Plan Indonesia berharap acara ini dapat menciptakan dampak positif bagi 
kaum muda Indonesia dan terus terlaksana agar dapat menjangkau lebih banyak kaum muda, 
terutama perempuan," pungkas Dini. 

  



 

674 

 

Judul Kepala BP2MI Jemput Langsung 171 PMI ABK dari Fiji di Bandara 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Kepulangan PMI 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/459518/94/kepala-bp2mi-jemput-
langsung-171-pmi-abk-dari-fiji-di-bandara-1623996389 

Jurnalis Aris Kurniawan 

Tanggal 2021-06-18 13:57:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, menyambut 
langsung kepulangan 171 Anak Buah Kapal (ABK) dari Fiji, di Terminal 3 Kedatangan 
Internasional, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (16/6/2021). Benny 
mengatakan, para ABK umumnya telah menyelesaikan masa kontrak kerja (sign off) di kapal 
berbendera Tiongkok, Vanuatu, Fiji, serta Taiwan. Namun, dikarenakan kebijakan lockdown di 
negara Fiji, mereka tertahan dan tidak dapat langsung pulang ke Indonesia. 

 

KEPALA BP2MI JEMPUT LANGSUNG 171 PMI ABK DARI FIJI DI BANDARA 

JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, 
menyambut langsung kepulangan 171 Anak Buah Kapal (ABK) dari Fiji, di Terminal 3 Kedatangan 
Internasional, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (16/6/2021). 

Benny mengatakan, para ABK umumnya telah menyelesaikan masa kontrak kerja (sign off) di 
kapal berbendera Tiongkok, Vanuatu, Fiji, serta Taiwan. Namun, dikarenakan kebijakan 
lockdown di negara Fiji, mereka tertahan dan tidak dapat langsung pulang ke Indonesia. 

Selain kepulangan 171 PMI ABK, terdapat dua jenazah PMI yang meninggal akibat sakit yang 
diderita, ditunjukkan dengan surat keterangan kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia 
(KBRI) Suva. Kedua ABK tersebut, Satrian Ndikele asal Sulawesi Tenggara, dan Tugiyono asal 
Brebes, Jawa Tengah. 

Kepala BP2MI mengapresiasi koordinasi antara BP2MI dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) 
sehingga kepulangan menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia dapat terlaksana. 
"Sebetulnya sangat sulit untuk dapat pulang ke Indonesia dalam kondisi pandemi Covid-19 saat 
ini. Tapi dengan negosiasi yang dilakukan Kemlu RI, penerbangan Garuda Indonesia dapat 
menjemput teman-teman PMI di negara-negara tujuan penempatan," ujarnya. 

Benny mengatakan bahwa negara melalui BP2MI, menjadi garda terdepan dalam pelindungan 
pekerja migran Indonesia. "Sambutan luar biasa harus kami berikan kepada para pejuang devisa 
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sebagai warga negara VVIP yang telah menyumbang pendapatan terbesar negara setelah sektor 
migas, yakni sebesar Rp159,6 triliun per tahun. Saat ini di Bandara Soekarno-Hatta telah ada 
lounge yang khusus ditujukan untuk para PMI," katanya. 

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha menyatakan, para PMI harus senantiasa 
waspada dengan banyaknya modus kejahatan dan penipuan yang mengiming-imingi gaji besar 
ke luar negeri. 

"Para ABK yang memiliki buku pelaut harus mencari perusahaan penempatan yang jelas 
keberadaannya, sehingga apabila terjadi hal-hal yang merugikan, misalkan gaji yang tidak 
dibayar, atau penganiayaan, kita tahu kita harus mengejar ke mana," tuturnya. 

Kepala BP2MI berpesan kepada para PMI untuk melaporkan segala tindak merugikan yang 
mereka alami kepada BP2MI. "Silakan datang ke Tower 10 lantai 1, Wisma Atlet dan cari petugas 
dengan simbol BP2MI apabila saudara-saudara mengalami kendala atau tindakan pemerasan 
ketika berada di Wisma Atlet," katanya. 

Para PMI ABK kemudian difasilitasi BP2MI menuju Wisma Atlet untuk menjalani isolasi dan 
karantina sesuai protokol kesehatan yang berlaku. CM (ars). 
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Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menggelar bursa kerja secara daring Job Fair Virtual 
mulai 30 Juni 2021 hingga 1 Juli 2021 sebagai upaya menekan angka pengangguran di tengah 
pandemi COVID-19. "Sebelumnya, kegiatan bursa kerja ini dilakukan secara luring, tetapi dengan 
adanya pandemi COVID-19, maka dilakukan secara virtual untuk menghindari kerumunan," kata 
Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Heryu 
Purwanto di Pekalongan, Jateng, Jumat. 

 

TEKAN PENGANGGURAN, PEMKOT PEKALONGAN GELAR BURSA KERJA DARING 

Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menggelar bursa kerja secara daring 
Job Fair Virtual mulai 30 Juni 2021 hingga 1 Juli 2021 sebagai upaya menekan angka 
pengangguran di tengah pandemi COVID-19. 

"Sebelumnya, kegiatan bursa kerja ini dilakukan secara luring, tetapi dengan adanya pandemi 
COVID-19, maka dilakukan secara virtual untuk menghindari kerumunan," kata Kepala Seksi 
Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Heryu Purwanto di 
Pekalongan, Jateng, Jumat. 

Ia mengatakan berdasar data hingga Jumat ini, jumlah perusahaan yang sudah terdaftar akan 
mengikuti kegiatan bursa kerja virtual ini sebanyak 17 perusahaan baik lokal maupun luar 
daerah. 

Namun, kata dia, dengan masih ada tenggang waktu 12 hari ke depan, maka jumlah perusahaan 
yang akan mengikuti kegiatan bursa kerja bisa bertambah. 

"Kegiatan (Job Fair Virtual 2021) ini tidak menutup kemungkinan akan diikuti lebih dari 20 
perusahaan sesuai yang ditargetkan. Masih ada waktu bagi perusahaan yang berminat mengikuti 
kegiatan tersebut," katanya. 
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Heryu menambahkan beberapa perusahaan, yang sudah mendaftar di platform Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kementerian Tenaga Kerja RI, membuka sejumlah posisi 
lowongan kerja seperti bagian produksi, jasa keuangan, dan pemasaran. 

Bagi para pencari kerja, kata dia, bisa menyiapkan persyaratan berkas dalam bentuk soft file 
seperti foto, ijazah, transkrip nilai, dan daftar riwayat hidup. 

"Berkas persyaratan itu nantinya akan diunggah pada saat mendaftar kegiatan bursa kerja. Kami 
berharap para pencari kerja di Kota Pekalongan dapat segera mendapatkan pekerjaan sehingga 
angka pengangguran di daerah dapat semakin turun," katanya. 
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Kehadiran secara fisik di dunia kerja mulai berkurang seiring belum meredanya wabah virus 
corona ( Covid-19 ). Bahkan Menaker Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. menyebut kehadiran fisik tidak 
terlalu penting. Dalam dunia kerja yang penting produktivitas terjaga. 

 

HADIR DI KANTOR TAK TERLALU PENTING, PONSEL CERDAS DUKUNG 
PRODUKTIVITAS KERJA 

- Kehadiran secara fisik di dunia kerja mulai berkurang seiring belum meredanya wabah virus 
corona ( Covid-19 ). 

Bahkan Menaker Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. menyebut kehadiran fisik tidak terlalu penting. Dalam 
dunia kerja yang penting produktivitas terjaga. 

Menurut Ida Fauziyah, para pelaku kerja saat ini bisa memanfaatkan kemajuan teknologi 
sehingga kehadiran di kantor berkurang. 

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

Termasuk dalam menerima informasi pasar kerja dan dunia kerja, semuanya bisa diakses lewat 
smartphone. 

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

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

Hal ini penting agar bangsa ini mampu memenangkan kompetisi di pasar global. 
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Di sisi lain, Kemnaker berupaya mengoptimalkan kinerja petugas pengantar kerja yang tersebar 
di seluruh Indonesia. 

"Hal ini dalam upaya menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat pesatnya 
perkembangan teknologi," ujar Ida Fauziyah. 

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

Untuk membekali kemampuan pengantar kerja, Kemnaker mendorong sinergitas pejabat 
fungsional pengantar ierja di Pusat dalam era digitalisasi. 

Ada sekitar 200 orang pejabat fungsional pengantar kerja yang akan menjalankan program 
digitalisasi. 

Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono mengatakan, dalam rangka melaksanakan tugas dan 
fungsinya, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sudah dibekali berbagai kemampuan. 

"Sampai saat ini jumlah Petugas Antar Kerja yang sudah diberikan bimbingan teknis pelayanan 
penempatan tenaga kerja oleh Kemnaker sebanyak 200 orang," kata Suhartono. 
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Sebanyak 1.980 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sampang, Madura dipuangkan 
ke tanah air. Data itu terhitung sejak tanggal 30 April hingga 17 Juni 2021. Pelaksana Tugas (Plt) 
Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja DPMPTSP dan Naker Sampang Agus 
Sumarso menyampaikan, ribuan PMI asal Sampang itu pulang ke kampung halaman karena 
kontrak kerja di negeri rantau sudah habis. 

 

PECAHKAN REKOR DI JATIM, 1.980 PMI SAMPANG DIPULANGKAN DARI NEGARA 
PERANTAUAN 

Sampang : Sebanyak 1.980 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sampang, Madura 
dipuangkan ke tanah air. Data itu terhitung sejak tanggal 30 April hingga 17 Juni 2021. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja DPMPTSP dan Naker 
Sampang Agus Sumarso menyampaikan, ribuan PMI asal Sampang itu pulang ke kampung 
halaman karena kontrak kerja di negeri rantau sudah habis. 

"Apalagi masih pandemi Covid-19 sebagian negara menutup dan melakukan PHK besar-besaran. 
Disebutkannya bahwa ribuan TKI tersebut dipulangkan dari negara perantauan yakni Malaysia, 
Singapura dan Taiwan," ucapnya Jum'at (18/6/2021). 

Disampaikan Agus bahwa jumlah PMI Sampang yang dipulangkan terbanyak se Jawa Timur. 

"Sampang pecahkan rekor merupakan terbanyak se Jatim PMI yang pulang dari perantuan," 
katanya Agus menambahkan bahwa ribuan PMI itu dijemput oleh tim Kabupaten di Asrama Haji 
Sukolilo Surabaya untuk di antarkan ke daerahnya. 

"Setibanya di Kota Bahari, ratusan pekerja migran tersebut dipulangkan ke kampung halamannya 
untuk isolasi mandiri dalam mencegah sebaran Covid-19," pungkasnya. 
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Kepala Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan saat ini ada sekitar 66 tenaga 
kerja asing (TKA) tercatat di Disnaker Pekanbaru yang berasal dari 15 negara. "Yang banyak 
TKA-nya itu di PLTG yang masih progres kerja, ada 36 orang," kata Jamal, Kamis (17/6). 

 

TKA 15 NEGARA TERDAFTAR DI DISNAKER 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan saat ini ada sekitar 66 tenaga 
kerja asing (TKA) tercatat di Disnaker Pekanbaru yang berasal dari 15 negara. 

"Yang banyak TKA-nya itu di PLTG yang masih progres kerja, ada 36 orang," kata Jamal, Kamis 
(17/6). 

Jamal merinci 15 negara yang TKA-nya terdaftar di Pekanbaru. Yaitu dari Amerika Serikat empat 
orang, Kroasia satu orang, Yunani satu orang, Inggris tiga orang, Jepang satu orang, dan Kanada 
satu orang. 

Lalu dari Korea Selatan 36 orang bekerja di PLTG, Malaysia satu orang, Mesir satu orang, 
Myanmar satu orang, Filipina tujuh orang, Irlandia satu orang, India tiga orang, Singapura satu 
orang, dan Cina empat orang. 

Untuk TKA yang bekerja di wilayah Pekanbaru tujuh orang, masing-masing di Universitas Riau 
satu orang, Yayasan Edukasi Bahasa dua orang, Lotte Engineering tiga orang dan PT Putra 
Mahkota Raya satu orang. 

"Sisanya tersebar di wilayah Riau. Ada juga perusahaan besar seperti PT CPI," jelas Jamal lagi. 

Diungkapkan lamai, TKA ini masuk dari izin pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja. "Jika masuk 
ke Riau tentu melapor ke kami, dengan masa kerja enam bulan sampai satu tahun lalu urus izin 
lagi dan ada administrasi yang diurus menjadi PAD bagi kita, tergantung wilayah kerjanya," beber 
Jamal. 
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Untuk pengawas TKA ini disebutkannya menjadi kewenangan pihak provinsi, yaitu Disnaker Riau. 
"Kami hanya sebatas administrasi bagi yang bertugas di wilayah Pekanbaru," papar Jamal. 

Menanggapi adanya TKA yang bekerja dengan izin di Pekanbaru, anggota DPRD Pekanbaru H 
Ervan menyebutkan, supaya tidak meninggalkan tenaga kerja lokal. "Terhadap posisi-posisi 
penting di suatu perusahaan tentu tidak menjadi persoalan. Namun ketika posisi-posisi yang bisa 
ditempatkan tenaga lokal, kami minta untuk dimaksimalkan," harap Ervan. 

Politisi Gerindra ini berharap agar tenaga kerja lokal tidak kalah saing dengan TKA. Mereka harus 
sambil belajar dengan TKA di bidang-bidang khusus. 

"Disnaker kami minta dapat memberikan perhatian lebih kepada tenaga lokal, dan agar dapat 
mendorong perusahaan-perusahaan yang ada menerapkan aturan penggunaan naker lokal. 
Pemerintah harus tetap melakukan pengawasan dan perjuangkan naker mendapat porsi," tutur 
anggota Komisi 111 ini. (gus) 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami masih menerapkan sebagian 
WFH. Sampai saat ini kisaran 25%. Sesuai kondisi dari unit masing-masing. Namun kalau ada 
satu unit yg terkena, segera kita lakukan swab semua dan kita sterilisasi ruangan, didisinfectan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami sementara menunggu arahan 
KemenPan dan RB untuk melakukan WFH 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ada dan terus kita pantau, dari jumlah 
fluktuatif, hingga saat ini masih dalam kendali. Namun terus kita awasi, terutama akhir-akhir ini 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami tidak mengusulkan, namun kalau 
keputusan kita akan mendukung 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Ada usulan (lockdown) beberapa kementerian, lembaga, instansi karena staf positif 
di kantor meningkat. Walau yang positif bawaan dari luar (mungkin keluarga/lingkungan di mana 
bergaul) 

positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Tapi Kemenpan-RB untuk kerja di kantor dan di rumah menyerahkan semuanya 
kepada pimpinan K/L melihat situasi dan kondisi yang ada di K/L/Instansi dan Pemda masing-
masing. Pan-RB menunggu saja apa yg jadi keputusan serta bagaimana ke depan tetapi yg 
penting ASN harus tetap produktif harus tetap sehat 

 

Ringkasan 

Kasus Corona (COVID-19) di Jakarta tengah melonjak. Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) sendiri telah menerapkan 25% pegawainya untuk bekerja dari rumah atau work 
from home (WFH). "Kami masih menerapkan sebagian WFH. Sampai saat ini kisaran 25%. Sesuai 
kondisi dari unit masing-masing. Namun kalau ada satu unit yg terkena, segera kita lakukan 
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swab semua dan kita sterilisasi ruangan, didisinfectan," jelas Sekretaris Jenderal Kemnaker, 
Anwar Sanusi kepada detikcom, Jumat (18/6/2021). 

 

CORONA DI JAKARTA MAKIN NGERI, PEGAWAI KEMNAKER 25% WFH 

Kasus Corona (COVID-19) di Jakarta tengah melonjak. Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) sendiri telah menerapkan 25% pegawainya untuk bekerja dari rumah atau work 
from home (WFH). 

"Kami masih menerapkan sebagian WFH. Sampai saat ini kisaran 25%. Sesuai kondisi dari unit 
masing-masing. Namun kalau ada satu unit yg terkena, segera kita lakukan swab semua dan 
kita sterilisasi ruangan, didisinfectan," jelas Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi kepada 
detikcom, Jumat (18/6/2021). 

Namun, Anwar mengatakan pihak Kemnaker juga masih menunggu arahan lebih lanjut dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait 
kebijakan WFH itu sendiri. 

"Kami sementara menunggu arahan KemenPan dan RB untuk melakukan WFH," katanya. 

Untuk jumlah kasus COVID-19 di Kemnaker, Anwar mengungkap jumlahnya masih terkendali 
dan pihaknya masih terus mengawasi terutama saat ini. 

"Ada dan terus kita pantau, dari jumlah fluktuatif, hingga saat ini masih dalam kendali. Namun 
terus kita awasi, terutama akhir-akhir ini," ujarnya. 

Sementara itu, menanggapi soal pernyataan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo yang mengatakan telah 
mendapatkan banyak usulan dari beberapa Kementerian/Lembaga untuk lockdown, Anwar 
menegaskan Kemnaker tidak mengusulkan hal tersebut. 

Namun, pihaknya mendukung jika kebijakan itu akan dilakukan. "Kami tidak mengusulkan, 
namun kalau keputusan kita akan mendukung," katanya. 

Sebagai informasi, Tjahjo Kumolo mengatakan telah mendapatkan banyak usulan dari sejumlah 
Kementerian/Lembaga khususnya di daerah Jakarta untuk lockdown. Usulan itu menyusul 
adanya lonjakan kasus COVID-19. 

"Ada usulan (lockdown) beberapa kementerian, lembaga, instansi karena staf positif di kantor 
meningkat. Walau yang positif bawaan dari luar (mungkin keluarga/lingkungan di mana 
bergaul)," ujar Tjahjo dikutip dari CNNIndonesia. 

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan untuk saat ini pihaknya menyerahkan keputusan bekerja dari 
rumah kepada pimpinan di masing-masing instansi. 

"Tapi Kemenpan-RB untuk kerja di kantor dan di rumah menyerahkan semuanya kepada 
pimpinan K/L melihat situasi dan kondisi yang ada di K/L/Instansi dan Pemda masing-masing. 
Pan-RB menunggu saja apa yg jadi keputusan serta bagaimana ke depan tetapi yg penting ASN 
harus tetap produktif harus tetap sehat," jelasnya. 
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Ringkasan 

Pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama lebih dari 15 bulan di Indonesia. Dalam kurun 
waktu yang panjang tersebut, 90 persen BUMN mengalami gejolak dalam operasionalnya. Ada 
yang masih bisa bertahan meskipun merugi, ada yang mendulang untung, ada pula yang diterpa 
isu PHK. 

 

JALAN BERAT BUMN HADAPI PANDEMI COVID-19, UTANG MEMBENGKAK HINGGA 
PHK KARYAWAN 

Pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama lebih dari 15 bulan di Indonesia. Dalam kurun 
waktu yang panjang tersebut, 90 persen BUMN mengalami gejolak dalam operasionalnya. 

Ada yang masih bisa bertahan meskipun merugi, ada yang mendulang untung, ada pula yang 
diterpa isu PHK. 

Liputan6.com merangkum deretan BUMN yang berjuang keras bertahan hidup di tengah 
pandemi. Simak selengkapnya, Jumat (18/6/2021): 

1. Garuda Indonesia 

Maskapai nasional ini mengalami kondisi kritis setelah diketahui memiliki utang Rp 70 triliun. 
Kabarnya, utang Garuda Indonesia terus bertambah Rp 1 triliun tiap bulannya. 

Beragam efisiensi dilakukan untuk mempertahankan hidup maskapai ini, mulai dari pemberian 
pinjaman, suntikan ekuitas, hingga penawaran pensiun dini. 

Garuda Indonesia juga menangguhkan gaji komisaris untuk menekan biaya operasional. Selain 
itu, jumlah pesawat yang beroperasi dipangkas serta memetakan ulang kerjasama dengan 
penyewa pesawat (lessor). 

2. Damri 
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Perum Damri menuai perhatian publik setelah serikat pekerja transportasi menuding BUMN 
tersebut lalai mensejahterakan pekerjanya. 

Damri dituding tidak membayar upah sesuai ketentuan upah minimum, lalu tidak membayarkan 
THR sesuai jumlah yang seharusnya dan memutasi pegawai berdasarkan alasan ketidaksukaan. 

Menanggapi hal ini, Damri menegaskan penundaan pembayaran upah dan THR memang 
diakibatkan dampak Covid-19. Namun, bukan berarti upah dan THR tersebut tidak akan 
dibayarkan setelah kondisi membaik. 

Manajemen Damri juga memastikan telah berbicara dengan serikat pekerja perihal mutasi 
pegawai yang diduga berlandaskan ketidaksukaan. 

Nantinya, serikat pekerja akan meminta Komisi IX DPR untuk membentuk Panja atau Pansus 
khusus untuk Damri untuk mengakomodasi kepentingan pekerja Damri. 

3. PLN 

PLN tercatat memiliki utang hingga Rp 500 triliun demi pembiayaan proyek kelistrikan 35 ribu 
MW Utang ini terjadi 5 tahun terakhir, dimana setiap tahun, perusahaan tercatat berutang Rp 
100 triliun. 

Pandemi ini nampaknya menambah beban perseroan karena stimulus dan diskon listrik yang 
digelontorkan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi turut mempengaruhi kinerja 
operasional perusahaan. 

Ditambah lagi, serikat pekerja menuding PLN tidak membayar THR sesuai aturan, terutama bagi 
pegawai outsourcing. Kendati, PLN menegaskan masalah pembayaran THR merupakan ranah 
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja 
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neutral - Wayan Rawan Atmaja (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali) Kalau menurut pandangan 
saya sangat positif, karena lapangan kerja kan nggak ada di sini. Selain itu, para PMI tersebut 
merupakan salah satu pahlawan devisa bagi negara 

neutral - Wayan Rawan Atmaja (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali) Jadi kalau memungkinkan 
bisa berangkat bagus itu, devisa bagi negara juga dan juga kebutuhan keluarga juga, dan di sini 
kan sudah nggak ada lapangan pekerjaan juga, apalagi pariwisata Bali mati 

negative - Wayan Rawan Atmaja (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali) Tentunya sah-sah saja. 
Jangan illegal. Jangan main-main yang tidak sah. Malah nanti jadi masalah di negara tujuan 

neutral - Wayan Koster (Gubernur Bali) Bagus, Pak Gubernur sudah sangat peduli dengan 
warganya. Saya tidak membela beliau, tapi memang positif ini 

 

Ringkasan 

Ribuan orang Bali telah berangkat ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari 
data Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Kamis (10/6) ini, sebanyak 2.702 orang PMI 
telah berangkat untuk bekerja ke kapal pesiar. 

 

WAKIL RAKYAT DUKUNG GUBERNUR BALI YANG LINDUNGI PEKERJA MIGRAN 

Ribuan orang Bali telah berangkat ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Dari data Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Kamis (10/6) ini, sebanyak 2.702 orang 
PMI telah berangkat untuk bekerja ke kapal pesiar. 

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Bali, Wayan Rawan Atmaja mengatakan, hal 
tersebut sebagai sesuatu yang positif tidak hanya untuk Bali, tetapi juga Indonesia. 
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Pasalnya, sampai saat ini lapangan pekerjaan di Bali sudah tidak ada akibat lumpuhnya 
pariwisata dihantam pandemic Covid-19. 

"Kalau menurut pandangan saya sangat positif, karena lapangan kerja kan nggak ada di sini. 
Selain itu, para PMI tersebut merupakan salah satu pahlawan devisa bagi negara," katanya. 

"Jadi kalau memungkinkan bisa berangkat bagus itu, devisa bagi negara juga dan juga 
kebutuhan keluarga juga, dan di sini kan sudah nggak ada lapangan pekerjaan juga, apalagi 
pariwisata Bali mati," ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali ini. 

Pun begitu, ia mengingatkan agar para PMI asal Bali tidak berangkat bekerja ke luar negeri 
dengan jalur-jalur yang tidak sah alias illegal. 

Menurutnya, jika para PMI bekerja melalui jalur ilegal justru akan menimbulkan masalah baru 
tidak saja bagi PMI sendiri, tetapi juga negara. 

"Tentunya sah-sah saja. Jangan illegal. Jangan main-main yang tidak sah. Malah nanti jadi 
masalah di negara tujuan," paparnya. 

Bahkan, ia menyebut langkah Gubernur Bali, Wayan Koster yang menerbitkan Peraturan 
Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Perlindungan PMI Krama Bali sebagai 
terobosan positif bagi para PMI. 

"Bagus, Pak Gubernur sudah sangat peduli dengan warganya. Saya tidak membela beliau, tapi 
memang positif ini," katanya. 

(gil). 
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Narasumber 

neutral - Abdul Muhaimin Iskandar (Abdul Muhaimin Iskandar) Saya bangga dengan Kang Alman 
Mulyana. Selain sukses menjadi TKI, juga sukses menjadi konten kreator. Bahkan subscriber-
nya hampir 2 juta. Ini patut dicontoh oleh para pekerja migran lain 

positive - Abdul Muhaimin Iskandar (Abdul Muhaimin Iskandar) Era digital ini harus menjadi 
kesempatan emas bagi anak muda. Terlebih, era pandemi ini, industri digital menjadi peluang 
dalam melahirkan kreator-kreator digital 

neutral - Abdul Muhaimin Iskandar (Abdul Muhaimin Iskandar) Saya juga mendukung penuh 
anak muda untuk memaksimalkan potensinya, salah satunya menjadi youtuber 

positive - Abdul Muhaimin Iskandar (Abdul Muhaimin Iskandar) Bagi masyarakat, khususnya 
anak-anak muda ini harus menjadi peluang untuk terus berkarya dan membuat konten dengan 
memanfaatkan media dan teknologi yang ada seperti You Tube, Facebook, Instagram dan media 
sosial lainnya 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) bertemu dengan You Tuber yang sering 
mengunggah kehidupan para tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tempat wisata di Arab Saudi, 
Alman Mulyana. Keduanya bertemu di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6) 
kemarin. 

 

GUS AMI AJAK PARA TKI MENGIKUTI JEJAK YOU TUBER ALMAN MULYANA 

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) bertemu dengan You Tuber 
yang sering mengunggah kehidupan para tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tempat wisata di 
Arab Saudi, Alman Mulyana. 
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Keduanya bertemu di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6) kemarin. 

You Tuber asal Jawa Barat ini sedang pulang kampung, karena itu menyempatkan diri untuk 
bertemu Gus AMI. 

Alman merupakan salah satu TKI yang bekerja di Arab Saudi, berbincang banyak dengan Gus 
AMI soal pengalaman bekerja di negeri orang. 

Mendengar pengalaman Mulyana, Gus AMI menyampaikan apresiasi. 

Sebab, selain menjadi TKI, Mulyana juga sukses sebagai konten kreator. 

"Saya bangga dengan Kang Alman Mulyana. Selain sukses menjadi TKI, juga sukses menjadi 
konten kreator. Bahkan subscriber-nya hampir 2 juta. Ini patut dicontoh oleh para pekerja migran 
lain," kata Gus AMI, Jumat (18/6)). 

Gus Muhaimin sangat mendukung anak muda zaman sekarang untuk mengembangkan ide-ide 
kreativitas. 

Salah satunya menjadi konten kreator. 

"Era digital ini harus menjadi kesempatan emas bagi anak muda. Terlebih, era pandemi ini, 
industri digital menjadi peluang dalam melahirkan kreator-kreator digital," ucapnya. 

"Saya juga mendukung penuh anak muda untuk memaksimalkan potensinya, salah satunya 
menjadi youtuber," kata Gus Muhaimin menambahkan. 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini lebih lanjut mengatakan, pandemi Covid-19 
berdampak kepada berbagai sektor. 

Salah satunya sektor ekonomi yang terpuruk. 

Namun, di sisi lain pengguna internet meningkat tajam. 

Hal ini karena masyarakat banyak beraktivitas di dalam rumah akibat pembatasan sosial. 

"Bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda ini harus menjadi peluang untuk terus berkarya 
dan membuat konten dengan memanfaatkan media dan teknologi yang ada seperti You Tube, 
Facebook, Instagram dan media sosial lainnya," katanya. 
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Judul Masa Berlaku Perpres Habis 30 Juni, TMII Pertanyakan Nasib Karyawan 
ke Setneg 

Nama Media kumparan.com 
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negative - Adi Widodo (Humas TMII) Tanggal 30 Juni besok, habis usia perpres. Batas akhir 
masa transisi, status karyawan sama sekali enggak ada pembahasan 

negative - Adi Widodo (Humas TMII) Untuk besaran yang diterima pun kemungkinan kurang dari 
32 kali gaji, seperti yang TMII berlakukan sebelum masa transisi 

negative - Adi Widodo (Humas TMII) Justru yang beredar malah outsourcing, yang dipastikan 
cuma 3 bulan masa transisi, setelah itu belum ada ketegasan pengawalan status karyawan TMII 

positive - Adi Widodo (Humas TMII) Gaji baru diterima tanggal 9, semoga untuk gaji bulan Juni 
nanti tidak terlambat pula 

 

Ringkasan 

Sejak 1 April lalu, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berada dalam status alih kelola dari 
Yayasan Harapan Kita ke pengelolaan tim transisi bentukan Sekretariat Negara. Tim ini sudah 
bekerja selama 3 bulan, namun muncul keluhan dari para karyawan terkait nasib mereka ke 
depan. "Tanggal 30 Juni besok, habis usia perpres. Batas akhir masa transisi, status karyawan 
sama sekali enggak ada pembahasan," kata Humas TMII, Adi Widodo saat dihubungi, Jumat 
(18/6). 

 

MASA BERLAKU PERPRES HABIS 30 JUNI, TMII PERTANYAKAN NASIB KARYAWAN 
KE SETNEG 

Sejak 1 April lalu, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) berada dalam status alih kelola dari 
Yayasan Harapan Kita ke pengelolaan tim transisi bentukan Sekretariat Negara. Tim ini sudah 
bekerja selama 3 bulan, namun muncul keluhan dari para karyawan terkait nasib mereka ke 
depan. 
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"Tanggal 30 Juni besok, habis usia perpres. Batas akhir masa transisi, status karyawan sama 
sekali enggak ada pembahasan," kata Humas TMII, Adi Widodo saat dihubungi, Jumat (18/6). 

Adi menyebut, ada 9 orang yang pensiun dan semuanya belum dapat pesangon. Ia juga 
memperkirakan, mereka tidak akan mendapat hak penuh dari tim transisi bentukan pemerintah 
ini. 

"Untuk besaran yang diterima pun kemungkinan kurang dari 32 kali gaji, seperti yang TMII 
berlakukan sebelum masa transisi," ucap Adi. 

Sementara untuk nasib karyawan, Adi belum mendapat titik terang. Bagaimana nasib ke depan 
usai masa transisi, apakah akan diteruskan atau diberhentikan. 

Justru, Adi mendengar desas-desus outsourcing akan menimpa para karyawan ini. 

"Justru yang beredar malah outsourcing, yang dipastikan cuma 3 bulan masa transisi, setelah 
itu belum ada ketegasan pengawalan status karyawan TMII," katanya. 

Selain masa depan karyawan dan pesangon bagi mereka yang pensiun, ada pula soal 
keterlambatan gaji. Gaji yang diterima karyawan mundur dari jadwal gajian sebelum masa 
transisi. 

"Gaji baru diterima tanggal 9, semoga untuk gaji bulan Juni nanti tidak terlambat pula," tutupnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
TMII. Dalam perpres ini, pengelolaan TMII diambil alih oleh Setneg. Setneg kemudian 
membentuk tim transisi untuk menentukan langkah pengelolaan TMII ke depan. Perpres inilah 
yang bakal berakhir masa berlakunya pada akhir bulan ini. 
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positive - Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) Era digital ini harus 
menjadi kesempatan emas bagi anak muda terutama di era pandemi, industri digital menjadi 
peluang dalam melahirkan kreator-kreator digital. Saya juga mendukung penuh anak muda 
untuk memaksimalkan potensinya, salah satunya menjadi youtuber 

positive - Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) Bagi masyarakat, 
khususnya anak-anak muda ini harus menjadi peluang untuk terus berkarya dan membuat 
konten dengan memanfaatkan media dan teknologi yang ada seperti YouTube, Facebook, 
Instagram dan media sosial lainnya 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendukung anak 
muda zaman sekarang agar bisa mengembangkan ide-ide kreativitasnya. Salah satunya menjadi 
konten kreator. "Era digital ini harus menjadi kesempatan emas bagi anak muda. Terlebih, era 
pandemi ini, industri digital menjadi peluang dalam melahirkan kreator-kreator digital," kata Gus 
Muhaimin, sebagaimana yang dikutip Jumat (18/6/2021). "Saya juga mendukung penuh anak 
muda untuk memaksimalkan potensinya, salah satunya menjadi youtuber," sambungnya. Dia 
menjelaskan, saat ini youtuber dan pengguna media sosial kian merebak meramaikan jagat maya 
tanah air. Tak sedikit, kalangan muda ini berhasil mengumpulkan pundi-pundi dari hasil 
unggahan di channel YouTube, Instagram, TikTok, dan kanal medos lainnya. 

 

MUHAIMIN DUKUNG ANAK MUDA TERUS KEMBANGKAN IDE KREATIF 

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendukung anak muda Indonesia di era digital saat ini, 
bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya, salah satunya menjadi konten kreator. 
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"Era digital ini harus menjadi kesempatan emas bagi anak muda terutama di era pandemi, 
industri digital menjadi peluang dalam melahirkan kreator-kreator digital. Saya juga mendukung 
penuh anak muda untuk memaksimalkan potensinya, salah satunya menjadi youtuber," kata 
Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. 

Muhaimin mengatakan, pandemi COVID-19 berdampak kepada berbagai sektor, salah satunya 
ekonomi yang terpuruk. Namun di sisi lain menurut dia, pengguna internet meningkat tajam 
karena masyarakat banyak beraktivitas di dalam rumah akibat pembatasan sosial. 

"Bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda ini harus menjadi peluang untuk terus berkarya 
dan membuat konten dengan memanfaatkan media dan teknologi yang ada seperti YouTube, 
Facebook, Instagram dan media sosial lainnya," ujarnya. 

Muhaimin mengatakan dirinya sempat bertemu Youtuber asal Jawa Barat Alman Mulyana di 
Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6), yang terkenal karena sering mengunggah kehidupan 
para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, termasuk tempat wisata yang ada di Arab Saudi. 

Ketua Umum DPP PKB itu mengaku bangga dengan Youtuber Alman Mulyana karena selain 
sukses menjadi TKI, juga sukses menjadi konten kreator. 

Bahkan menurut dia, "subscriber" di akun Youtube Alman mencapai hampir 2 juta sehingga patut 
dicontoh oleh para pekerja migran lainnya. 
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negative - Arist Merdeka Sirait (Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak) Para penyedia dan 
konsumen eksploitasi seksual komersial patut dikenakan pasal tindakan pidana khusus karena 
menyediakan tempat dan anak, dengan demikian para penyedia kelap malam dan konsumennya 
dapat dipidana 

negative - Kombes Krisna Razia (Kabid humas Polda NTT) Ada empat lokasi yang menjadi target 
operasi, ungkap Kombes Krishna yakni Pub I, Pub S, Pub B dan Pub SH, Dari keempat tempat 
tersebut petugas berhasil mengamankan 25 anak yang berusia di bawah umur yang bekerja di 
kelab malam tersebut. Rata2 korban berusia dibawah 16 tahun 

negative - AKP. Ricky Daily (Panit Subdit IV Renakta Direskrimum Polda NTT) Atas informasi 
tersebut anggota kami langsung mendatangi pub-pub tersebut dan betul menemukan kebenaran 
bahwa ada banyak anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan. Saat ini kasus tersebut masih 
dalam proses penyelidikan 

negative - Arist Merdeka Sirait (Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak) Dengan kejadian ini, 
Komnas Perlindungan Anak juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka untuk menyelamatkan 
anak-anak korban dari eksploitasi seksual komersial tersebut 

 

Ringkasan 

TERBONGKARNYA kasus eksplotasi seksual komersial di Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur 
(NTT) menambah panjang anak menjadi korban perbudakan seksual di Indonesia. 
Menindaklanjuti laporan masyarakat dan kerja cepat Polda NTT, pada Senin 14 Juni lalu, berhasil 
menyelamatkan puluhan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seksual komersial di klub 
malam di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara. 
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EKSPLOITASI ANAK: PEMILIK KLUB MALAM DI SIKKA DAPAT DIPIDANA 15 TAHUN 
PENJARA 

TERBONGKARNYA kasus eksplotasi seksual komersial di Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur 
(NTT) menambah panjang anak menjadi korban perbudakan seksual di Indonesia. 
Menindaklanjuti laporan masyarakat dan kerja cepat Polda NTT, pada Senin 14 Juni lalu, berhasil 
menyelamatkan puluhan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seksual komersial di klub 
malam di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara. 

Merujuk UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah ke dalam 
undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pelaku usaha kelab malam 
dan para konsumennya dapat dikenakan tindak pidana eksploitasi komersial anak dengan 
ancaman hukuman penjara 15 tahun. 

Arist Merdeka Sirait Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam keterangan persnya, 
merespons dan mendukung Polda NTT mengungkap tabir jaringan kejahatan seksual dan 
perbudakan seks di NTT, Jumat 18 Juni 2001. "Para penyedia dan konsumen eksploitasi seksual 
komersial patut dikenakan pasal tindakan pidana khusus karena menyediakan tempat dan anak, 
dengan demikian para penyedia kelap malam dan konsumennya dapat dipidana," ungkapnya. 

Kabid humas Polda NTT Kombes Pol Rishnan Krisna mengatakan jajaran Subdit IV Direskrimum 
Polda NTT melakukan kegiatan operasi malam di sejumlah tempat hiburan malam di wilayah 
Kabupaten Sikka. 

"Ada empat lokasi yang menjadi target operasi, ungkap Kombes Krishna yakni Pub I, Pub S, Pub 
B dan Pub SH, Dari keempat tempat tersebut petugas berhasil mengamankan 25 anak yang 
berusia di bawah umur yang bekerja di kelab malam tersebut. Rata2 korban berusia dibawah 16 
tahun," jelas Kombes Krisna Razia kelab malam di Sika dilakukan dalam rangka penyelidikan 
terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak pada tempat hiburan malam. 

Dipimpin oleh Panit Subdit IV Renakta Direskrimum Polda NTT AKP, Ricky Daily sebagai tindak 
lanjut adanya laporan dan informasi masyarakat bahwa pada tempat-tempat hiburan malam di 
seputaran Kota Maumere Kabupaten Sikka mempekerjakan anak di bawah umur. 

"Atas informasi tersebut anggota kami langsung mendatangi pub-pub tersebut dan betul 
menemukan kebenaran bahwa ada banyak anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan. Saat 
ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan," terangnya. 

Dengan terbongkarnya kasus eksploitasi seksual komersial dan perbudakan seksial anak di 
Kabupaten Sikka NTT, Komisi Nasional Perlindungan Anak memberikan apresiasi dan 
penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja tepat dari jajaran Direskrimum Polda 
NTT. 

"Dengan kejadian ini, Komnas Perlindungan Anak juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka 
untuk menyelamatkan anak-anak korban dari eksploitasi seksual komersial tersebut," ujar Arist 
dalam keterangan tertulisnya. 

Komnas Perlindungan Anak juga mendesak Dinas Sosial kabupaten Sikka untuk melakukan 
evakuasi dan rehabilitasi sosial anak korban dari eksploitasi seksual komersial tersebut. Komnas 
Perlindungan Anak sebagai lembaga dan institusi Perlindungan Anak juga mendesak P2 ATP2A 
Kabupaten Sikka dengan melibatkan para pegiat perlindungan anak khususnya Lembaga 
Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Sikka untuk segera membentuk Tim Advokasi dan 
Litigasi untuk mengawal kasus di tindak pidana perdagangan orang. (H-1). 
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neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Nanti siang rapat di Menko PMK. Tunggu hasil keputusan rapat menko nanti siang. 
Ada menaker ada mentri agama 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Penataan (libur) mana-mana yang mungkin ditata. Ada yang tetap. Ya pasti 
(berkaitan dengan kasus covid-19) 

 

Ringkasan 

Pemerintah bakal membahas perubahan libur lebaran dan cuti bersama tahun 2021 pada hari ini 
Jumat (18/6/2021). Rapat akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan dihadiri MenPANRB, 
Menaker dan Menag. Terkait kemungkinan adanya pemangkasan libur nasional dan cuti bersama 
2021, MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hal tersebut masih akan dirapatkan terlebih 
dahulu. 

 

LIBUR DAN CUTI BERSAMA DIREVISI LAGI? 

Pemerintah bakal membahas perubahan libur lebaran dan cuti bersama tahun 2021 pada hari ini 
Jumat (18/6/2021). Rapat akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan dihadiri MenPANRB, 
Menaker dan Menag. 

Terkait kemungkinan adanya pemangkasan libur nasional dan cuti bersama 2021, MenPANRB 
Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hal tersebut masih akan dirapatkan terlebih dahulu. 

“Nanti siang rapat di Menko PMK. Tunggu hasil keputusan rapat menko nanti siang. Ada menaker 
ada mentri agama,” katanya saat dihubungi, Jumat (18/6/2021). 
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Dia mengatakan bahwa pemerintah ingin kembali menata persoalan libur-libur yang ada di tahun 
2021. Menurutnya hal ini berkaitan libur yang sering berdampak pada kenaikan kasus covid-19. 

“Penataan (libur) mana-mana yang mungkin ditata. Ada yang tetap. Ya pasti (berkaitan dengan 
kasus covid-19),” ujarnya. 

Seperti diketahui berkaitan dengan cuti dan libur tahun 2021 diatur di dalam Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas, Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo dengan No.281/2021, No.1/2021, dan 
No.1/2021. 

Hari libur nasional tahun 2021 antara lain 1 Januari Tahun Baru 2021 Masehi, 12 Februari Tahun 
Baru Imlek 2575, 11 Maret Isra’ Miraj Nabi Muhammad SAW, 14 Maret Hari Suci Nyepi Tahun 
Baru Saka 1943, 2 April Wafat Isa Almasih, 1 Mei Hari Buruh Internasional, 13 Mei Kenaikan Isa 
Almasih, dan 13-14 Mei Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Lalu 26 Mei Hari Raya Waisak 2565, 1 Juni 
Hari Lahir Pancasila, 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 10 Agustus Tahun Baru Islam 1443 H, 
17 Agustus Hari Kemerdekaan RI, 19 Oktober Maulid Nabi Muhammad SAW, 25 Desember Hari 
Raya Natal 

Sementara itu untuk cuti bersama tahun 2021 yakni tanggal 12 Mei cuti bersama Hari Raya Idul 
Fitri 1442 dan 24 Desember cuti bersama Hari Raya Natal. 
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Narasumber 

positive - Connie Ang (Presiden Direktur Danone Indonesia) Vaksinasi Gotong Royong ini sangat 
penting bagi Danone Indonesia karena kami memprioritaskan kesehatan dan keselamatan 
karyawan 

positive - Connie Ang (Presiden Direktur Danone Indonesia) Hanya dalam kondisi sehat, kami 
dapat menjamin keberlanjutan bisnis dalam memenuhi gizi dan hidrasi di Indonesia dan berperan 
aktif mewujudkan masyarakat dan bumi yang sehat secara berkelanjutan sesuai dengan visi 
kami yaitu One Planet One Health 

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

positive - Connie Ang (Presiden Direktur Danone Indonesia) Sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2021, pemerintah secara 
resmi mengizinkan pelaksanaan Vaksin Gotong Royong sebagai upaya mempercepat perluasan 
cakupan vaksinasi Covid-19 yang menjadi salah satu fokus pemerintah 

positive - Connie Ang (Presiden Direktur Danone Indonesia) Danone Indonesia berupaya untuk 
terus menjaga kualitas produk, memberikan bantuan serta bekerja sama dengan berbagai pihak 
agar dapat berkontribusi dan memberdayakan masyarakat untuk saling jaga serta mengatasi 
dampak Covid-19 di Indonesia. Melalui produk, kerja sama, hingga program berkelanjutan, 
karyawan Danone di seluruh Indonesia akan terus berupaya membawa dampak yang 
berkelanjutan bagi lingkungan dan kesehatan melalui kegiatan bisnis kami 

 

Ringkasan 



 

701 

 

Danone Indonesia menggelar vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang salah satunya digelar di 
Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (17/6). Aksi tersebut merupakan bagian 
dari partisipasi perusahaan yang bergerak di sektor industri esensial di bidang pangan dan 
minuman itu, dalam program Vaksinasi Gotong Royong. Untuk tahap pertama diberikan kepada 
5.000 karyawan di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat yang dilaksanakan selama 8-24 Juni di 
17 titik vaksinasi. 

 

DUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL, DANONE INDONESIA GELAR 
VAKSINASI COVID-19 UNTUK KARYAWANNYA 

Danone Indonesia menggelar vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang salah satunya digelar di 
Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (17/6). 

Aksi tersebut merupakan bagian dari partisipasi perusahaan yang bergerak di sektor industri 
esensial di bidang pangan dan minuman itu, dalam program Vaksinasi Gotong Royong. 

Untuk tahap pertama diberikan kepada 5.000 karyawan di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat 
yang dilaksanakan selama 8-24 Juni di 17 titik vaksinasi. 

"Vaksinasi Gotong Royong ini sangat penting bagi Danone Indonesia karena kami 
memprioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawan," kata Presiden Direktur Danone 
Indonesia Connie Ang dalam keterangan pers, Kamis. 

"Hanya dalam kondisi sehat, kami dapat menjamin keberlanjutan bisnis dalam memenuhi gizi 
dan hidrasi di Indonesia dan berperan aktif mewujudkan masyarakat dan bumi yang sehat secara 
berkelanjutan sesuai dengan visi kami yaitu One Planet One Health," imbuhnya. 

Connie menjelaskan, fokus utama Danone tahun ini ialah mendukung pemerintah dalam 
percepatan vaksinasi di Indonesia agar dapat mencapai target satu juta vaksinasi per hari. 

"Program Vaksinasi Gotong Royong merupakan bentuk apresiasi Danone Indonesia kepada 
karyawan yang selama pandemi turut berperan dalam penyediaan makanan dan minuman yang 
sehat ke masyarakat, serta bentuk komitmen kami terhadap karyawan Danone Indonesia dan 
keluarganya," ujarnya. 

Vaksinasi Gotong Royong Danone Indonesia dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan 
pekerja yang beraktivitas dan berperan krusial dalam menjaga keberlangsungan produksi serta 
pasokan produk. 

Perusahaan mengalokasikan lebih dari 40.000 dosis vaksin untuk lebih dari 20.000 sasaran 
vaksinasi yang terdiri dari karyawan, keluarga karyawan, dan mitra usaha Danone di seluruh 
Indonesia. 

Connie mengatakan, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama dilaksanakan sejak 8 Juni 2021 dan 
diharapkan seluruh sasaran mendapatkan suntikan vaksin lebih cepat dari enam bulan ke depan 
melalui dukungan KADIN, Biofarma, dan Kimia Farma. 

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 24 
Februari 2021, pemerintah secara resmi mengizinkan pelaksanaan Vaksin Gotong Royong 
sebagai upaya mempercepat perluasan cakupan vaksinasi Covid-19 yang menjadi salah satu 
fokus pemerintah," katanya. 

Selama pandemi Covid-19, Danone di Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah, 
berbagai lembaga, rumah sakit, maupun organisasi sosial untuk menyalurkan bantuan senilai Rp 
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56 miliar berupa penyediaan alat pelindung diri, peralatan medis, dan pemberdayaan bagi UMKM 
terdampak. 

"Danone Indonesia berupaya untuk terus menjaga kualitas produk, memberikan bantuan serta 
bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat berkontribusi dan memberdayakan masyarakat 
untuk saling jaga serta mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. Melalui produk, kerja sama, 
hingga program berkelanjutan, karyawan Danone di seluruh Indonesia akan terus berupaya 
membawa dampak yang berkelanjutan bagi lingkungan dan kesehatan melalui kegiatan bisnis 
kami," tutur Connie. 

(*/adk/jpnn). 
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Narasumber 

positive - Royke Tumilaar (Direktur Utama BNI) Dalam situasi pandemi ini bukan berarti kami 
konsolidasi tidak ekspansi, kami tetap ekspansi. Kami melihat banyak perubahan-perubahan di 
situasi ini kami lakukan transformasi 

neutral - Royke Tumilaar (Direktur Utama BNI) Dalam transformasi ini kami jamin tidak ada PHK. 
Jadi walaupun ada ini (penutupan kantor), kami lagi rekrutmen baru lagi. Jadi kami tidak ada 
PHK. Kami lakukan transformasi, karena transformasi ini mengantisipasi pandemi yang panjang 
ini 

negative - Tony (Deputi Direktur dan Perbankan Internasional OJK) Dalam beberapa tahun 
terakhir sangat marak transaksi yang dilakukan di berbagai bank melalui mobile app mereka. 
Akibat maraknya transaksi melalui mobile mereka, itu berdampak bahwa masyarakat itu semakin 
jarang ke kantor cabang bank sehingga bank melihat pendirian kantor cabang menjadi tidak 
efisien dan mereka mulai menutupi sejumlah kantor dan mulai beralih ke layanan elektronik 

 

Ringkasan 

Perkembangan teknologi hingga pandemi Covid-19 memaksa perbankan menyesuaikan 
bisnisnya. Salah satu dampaknya mengurangi kantor cabang bank, baik bank BUMN maupun 
swasta. Misalnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang sudah mengumumkan 
akan menutup 96 kantor cabang di seluruh Indonesia. Kabar itu pun kembali dibahas Komisi XI 
DPR pada saat rapat dengan manajemen BNI dan BTN. Pihak DPR menanyakan dampak 
penutupan jaringan kantor terhadap karyawan. 

 

RIBUAN KANTOR BANK DITUTUP 

Perkembangan teknologi hingga pandemi Covid-19 memaksa perbankan menyesuaikan 
bisnisnya. Salah satu dampaknya mengurangi kantor cabang bank, baik bank BUMN maupun 
swasta. 
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Misalnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang sudah mengumumkan akan 
menutup 96 kantor cabang di seluruh Indonesia. 

Kabar itu pun kembali dibahas Komisi XI DPR pada saat rapat dengan manajemen BNI dan BTN. 
Pihak DPR menanyakan dampak penutupan jaringan kantor terhadap karyawan. 

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menjelaskan, perusahaan saat ini tengah melakukan 
transformasi. Hal itu dilakukan mengingat perubahan kondisi yang didorong oleh pandemi Covid-
19. 

"Dalam situasi pandemi ini bukan berarti kami konsolidasi tidak ekspansi, kami tetap ekspansi. 
Kami melihat banyak perubahan-perubahan di situasi ini kami lakukan transformasi," katanya 
yang dikutip dari akun YouTube Komisi XI, Kamis (17/6). 

Transformasi yang dimaksudkan termasuk di dalamnya penutupan 96 kantor cabang bank BUMN 
itu. Royke pun menegaskan dalam proses transformasi BNI tidak akan ada yang namanya PHK. 
Sebab perusahaan tetap melakukan ekspansi. 

"Dalam transformasi ini kami jamin tidak ada PHK. Jadi walaupun ada ini (penutupan kantor), 
kami lagi rekrutmen baru lagi. Jadi kami tidak ada PHK. Kami lakukan transformasi, karena 
transformasi ini mengantisipasi pandemi yang panjang ini," tegasnya. 

Royke menjelaskan transformasi di lakukan BNI merupakan langkah antisipasi dari pandemi yang 
berkepanjangan. 

Selain BNI. ada sejumlah bank di Indonesia yang mengurangi kantor cabangnya beberapa tahun 
terakhir. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan jumlah kantor cabang bank mengalami 
penurunan lebih dari 3.000 kacab dalam waktu hampir enam tahun. 

Deputi Direktur dan Perbankan Internasional OJK Tony mengatakan maraknya transaksi 
perbankan secara digital mendorong bank-bank memilih untuk tidak membuka kantor cabang 
baru karena dinilai tidak efisien. 

"Dalam beberapa tahun terakhir sangat marak transaksi yang dilakukan di berbagai bank melalui 
mobile app mereka. Akibat maraknya transaksi melalui mobile mereka, itu berdampak bahwa 
masyarakat itu semakin jarang ke kantor cabang bank sehingga bank melihat pendirian kantor 
cabang menjadi tidak efisien dan mereka mulai menutupi sejumlah kantor dan mulai beralih ke 
layanan elektronik." kata Tony dalam webinar Kolaborasi Bank Digital dan Fintech Dalam 
Menopang Perekonomian Nasional di kanal Youtube Berita Satu, Kamis (10/6) sebagaimana 
dilansir CNBC Indonesia. 

OJK menjabarkan data dari jumlah kantor cabang bank pada Maret 2021 sebanyak 29.889 kantor 
cabang. Angka itu menurun dibandingkan dengan keadaan pada Desember 2020 sebanyak 
30.733 kantor cabang. 

Penurunan ini juga sejalan dengan berkurangnya jumlah bank umum dari sebelumnya 109 bank 
pada akhir tahun 2020 menjadi 107 bank di akhir kuartal 1-2021. 

Sedangkan sedang akhir 2015, tercatat yang masih beroperasi 32.963 kantor cabang dari 118 
bank umum yang ada di Indonesia, (dtc) 

 

  



 

705 

 

 



 

706 

 

Judul Ada Prostitusi dan Perdagangan Orang di Venesia Karaoke, Satpol PP 
Tangsel Kecolongan 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Perdagangan Orang 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/ada-prostitusi-dan-perdagangan-
orang-di-venesia-karaoke-satpol-pp-tangsel-kecolongan.html 

Jurnalis Kirom 

Tanggal 2021-06-18 10:49:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Sapto Mulyana (Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Tangsel) Terkait kasus 
yang sudah ditangani, Mabes Polri mengambil langsung tanpa mengajak Satpol PP 

negative - Sapto Mulyana (Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Tangsel) Selama pandemi 
saat saya melakukan pengawasan ada sepasang suami-istri menyanyi (karaoke) dan dia 
menginap (di hotel) dan saya minta ditutup dan meninggalkan tempat. Itu pada 4 Juni 2020. 
Saya masuk ke ruang karaoke, (dia) penginap 

negative - Sapto Mulyana (Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Tangsel) Terkait tindakan 
lain, kami tidak pernah dilibatkan oleh Mabes Polri. Kami menghormati penindakan satu titik 

negative - Sapto Mulyana (Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Tangsel) Saya mendengar 
setelah kejadian (prostitusi dan TPPO), saya tidak pernah mengetahui adanya hal itu. Saya juga 
belum pernah, baik pribadi maupun sebagai pejabat, menerima laporan lisan maupun tertulis 

positive - Sodikin (ASN dari Dinas Pariwisata Pemkot Tangsel) Saat PSBB semua usaha pariwisata 
ditutup. Saya tidak tahu (Venesia beroperasi), kami yang jelas sudah melakukan sosialisasi 

negative - Utut Dwi Wahyono (ASN Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Pemkot Tangsel) Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atas pemohon PT Citra Persada 
Putra Prima Nomor 556 Tahun 2019. Izin yang diperpanjang dalam 2 tahun. Poni Hartono 
penanggung jawab perusahaan. Izin yang diberikan itu hotel, spa, karaoke 

negative - Utut Dwi Wahyono (ASN Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Pemkot Tangsel) Berhubungan badan tidak bagian dalam perizinan yang diberikan. Ada surat 
pernyataan Dinas Pariwisata tidak boleh melakukan tindak asusila. Biasanya ada pernyataan 
kegiatan perjudian, narkoba, termasuk prostitusi. Jelas melanggar 
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Ringkasan 

Venesia Executive Karaoke BSD Tangerang Selatan (Tangsel), nyatanya tetap beroperasi di masa 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020 lalu. Tempat usaha pariwisata ini juga 
melakukan praktik prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kasusnya 
tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Kepala Bidang Penegakan Perda 
Satpol PP Tangsel Sapto Mulyana menjadi salah seorang saksi yang dihadirkan di persidangan. 
Dia mengaku tidak mengetahui aktivitas ilegal di lokasi usaha pariwisata itu. 

 

ADA PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN ORANG DI VENESIA KARAOKE, SATPOL PP 
TANGSEL KECOLONGAN 

Venesia Executive Karaoke BSD Tangerang Selatan (Tangsel), nyatanya tetap beroperasi di masa 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020 lalu. Tempat usaha pariwisata ini juga 
melakukan praktik prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kasusnya 
tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. 

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Tangsel Sapto Mulyana menjadi salah seorang saksi 
yang dihadirkan di persidangan. Dia mengaku tidak mengetahui aktivitas ilegal di lokasi usaha 
pariwisata itu. 

Sapto juga mengatakan, pihaknya tidak diajak Mabes Polri saat Venesia Karaoke digerebek. 
"Terkait kasus yang sudah ditangani, Mabes Polri mengambil langsung tanpa mengajak Satpol 
PP," kata Sapto dalam kesaksiannya di PN Tangerang, Kamis (17/6). 

Sebagai petugas penegak Perda, Sapta mengklaim telah melakukan tugas dan tanggung jawab 
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha dan aktivitas masyarakat 
Tangsel. Dia juga pernah mendatangi langsung Venesia Karaoke selama masa PSBB di bulan 
Juni 2020. Namun, tidak melihat adanya pelanggaran dari aktivitas di sana. 

"Selama pandemi saat saya melakukan pengawasan ada sepasang suami-istri menyanyi 
(karaoke) dan dia menginap (di hotel) dan saya minta ditutup dan meninggalkan tempat. Itu 
pada 4 Juni 2020. Saya masuk ke ruang karaoke, (dia) penginap," ujar Sapto. 

Setelah adanya penggerebekan yang dilakukan Mabes Polri, jajaran Pimpinan Kota Tangsel 
langsung menggelar rapat dan merekomendasikan pencabutan izin usaha pariwisata itu. 

"Terkait tindakan lain, kami tidak pernah dilibatkan oleh Mabes Polri. Kami menghormati 
penindakan satu titik," jelas Sapto. 

Dia mengaku baru mengetahui adanya praktik prostitusi terselubung di kamar karaoke Venesia. 
Alasannya, selama dia menjabat sebagai Kabid, tidak pernah ada aduan masyarakat terkait 
kegiatan usaha itu. 

"Saya mendengar setelah kejadian (prostitusi dan TPPO), saya tidak pernah mengetahui adanya 
hal itu. Saya juga belum pernah, baik pribadi maupun sebagai pejabat, menerima laporan lisan 
maupun tertulis," ungkapnya. 

Sodikin, ASN dari Dinas Pariwisata Pemkot Tangsel dalam kesaksiannya mengklaim telah 
menyosialisasikan larangan operasional tempat usaha pariwisata selama masa PSBB. 

"Saat PSBB semua usaha pariwisata ditutup. Saya tidak tahu (Venesia beroperasi), kami yang 
jelas sudah melakukan sosialisasi," jelas Sodikin. 
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Utut Dwi Wahyono, ASN Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkot 
Tangsel, menegaskan izin perpanjangan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Venesia Hotel, 
Spa dan Karaoke baru diurus perpanjangannya pada 2019. 

"Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atas pemohon PT Citra Persada Putra Prima Nomor 
556 Tahun 2019. Izin yang diperpanjang dalam 2 tahun. Poni Hartono penanggung jawab 
perusahaan. Izin yang diberikan itu hotel, spa, karaoke," jelas Utut. 

Dia menegaskan, berhubungan badan tidak ada dalam daftar perizinan usaha pariwisata di 
Tangsel. Dengan adanya praktik prostitusi maka telah terjadi pelanggaran usaha pariwisata. 

"Berhubungan badan tidak bagian dalam perizinan yang diberikan. Ada surat pernyataan Dinas 
Pariwisata tidak boleh melakukan tindak asusila. Biasanya ada pernyataan kegiatan perjudian, 
narkoba, termasuk prostitusi. Jelas melanggar," tegas Utut 
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Narasumber 

positive - Muhammadsjah Djafar (Ketua GAPKI Kalimantan Timur) Pengusaha dan pekerja saling 
memahami hak dan kewajiban masing masing, dan menempatkan secara seimbang sehingga 
meningkatkan produktivisas dan daya saing. GAPKI sangat serius mendorong anggotanya untuk 
menerapkan ISPO sebagaimana yang telah diwajibkan oleh pemerintah 

 

Ringkasan 

APINDO dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Dutch Employers 
Cooperation Program (DECP), CNV International bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kaltim mengadakan Training of Trainers Social Dialogue 
Indonesia Sektor Perkebunan Kelapa Sawit pada 16 - 19 Juni 2021 yang bertempat di Hotel 
Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur. Adapun tujuan dari diadakannya pelatihan ini yakni 
untuk membangun komunikasi dan dialog sosial menuju hubungan industrial yang harmonis 
antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan karakter dan budaya bangsa. 

 

WUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL HARMONIS, PENGUSAHA DAN PEKERJA 
SAWIT JALIN KOLABORASI 

APINDO dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Dutch Employers 
Cooperation Program (DECP), CNV International bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kaltim mengadakan Training of Trainers Social Dialogue 
Indonesia Sektor Perkebunan Kelapa Sawit pada 16 - 19 Juni 2021 yang bertempat di Hotel 
Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Adapun tujuan dari diadakannya pelatihan ini yakni untuk membangun komunikasi dan dialog 
sosial menuju hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan 
karakter dan budaya bangsa. 
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Hadir pada pembukaan ToT Ketua APINDO Kalimantan Timur, Slamet Brotosiswoyo; Ketua 
GAPKI Cabang Kaltim. M. Sjah Djafar beserta Pembina dan Pengurus GAPKI Cabang Kalimantan 
Timur; Perwakilan KSBSI, Edward Marpaung; Ketua Federasi Serikat Pekerja, Hukatan Nursanna 
Marpaung yang juga Sekretaris Jenderal JAPBUSI (Jejaring Serikat Pekerja Buruh Sawit 
Indonesia); dan perwakilan DECP dan CNV International. 

Pelatihan ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari perusahaan perkebunan anggota GAPKI 
Cabang Kalimantan Timur dan perwakilan Serikat Pekerja yang berafiliasi dalam KSBSI pada 
perusahaan tersebut. 

Perusahaan yang ikut ambil bagian dalam pelatihan tersebut yakni PT Gawi Makmur Kalimantan, 
PT Jaya Mandiri Sukses, PT Tritunggal Sentra Buana, PT Telen Prima Sawit, Triputra Agro 
Persada, PT London Sumatera Indonesia, PT Borneo Persada Energi Jaya, PT Rea Kaltim 
Plantations, PT Agri East Borneo Kencana, dan PT Dharma Satya Nusantara. 

Ketua GAPKI Kalimantan Timur, Muhammadsjah Djafar, dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa sinergi antara pengusaha dan serikat pekerja agar terus ditingkatkan. 

"Pengusaha dan pekerja saling memahami hak dan kewajiban masing masing, dan 
menempatkan secara seimbang sehingga meningkatkan produktivisas dan daya saing. GAPKI 
sangat serius mendorong anggotanya untuk menerapkan ISPO sebagaimana yang telah 
diwajibkan oleh pemerintah," ungkap dia dalam keterangan resminya, Kamis (17/6/2021). 

Sementara itu, Presiden KSBSI yang diwakili oleh Edward Marpaung menyampaikan bahwa perlu 
banyak kegiatan dan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja dalam 
mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. 
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Narasumber 

neutral - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (PDR) Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)) Saya bangga dengan Kang Alman Mulyana ini. Selain 
sukses sebagai TKI, dia juga sukses sebagai content creator. Subscriber -nya bahkan hampir dua 
juta. Ini patut dicontoh pekerja migran lainnya 

positive - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (PDR) Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)) Masa digital menjadi kesempatan emas bagi anak 
muda. Terlebih di era pandemi seperti seperti sekarang, industri digital menjadi peluang dalam 
melahirkan berbagai macam kreator digital 

positive - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (PDR) Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)) Bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda, 
kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkin untuk berkarya dan membuat konten dengan 
memanfaatkan media dan teknologi yang ada seperti YouTube, Facebook, dan media sosial 
(medsos) lain 

 

Ringkasan 

Belum lama ini, YouTuber terkenal Alman Mulyana bertemu dengan Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat (PDR) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin 
Iskandar atau Gus Ami di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021). Dalam 
kesempatan itu pria asal Jawa Barat (Jabar) yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) 
di Arab Saudi itu banyak berbincang dengan Gus Ami soal pengalamannya di luar negeri. "Saya 
bangga dengan Kang Alman Mulyana ini. Selain sukses sebagai TKI, dia juga sukses sebagai 
content creator. Subscriber -nya bahkan hampir dua juta. Ini patut dicontoh pekerja migran 
lainnya," ujarnya melalui keterangan pers resmi, dikutip Kompas.com, Jumat (18/6/2021). 
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DENGAR CERITA TKI JADI YOUTUBER, GUS AMI: PATUT DICONTOH PEKERJA 
MIGRAN LAIN 

Belum lama ini, YouTuber terkenal Alman Mulyana bertemu dengan Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat (PDR) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin 
Iskandar atau Gus Ami di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021). 

Dalam kesempatan itu pria asal Jawa Barat (Jabar) yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia 
(TKI) di Arab Saudi itu banyak berbincang dengan Gus Ami soal pengalamannya di luar negeri. 

Mendengar cerita keseharian itu, Gus Ami pun memberikan apresiasi. Menurutnya, apa yang 
dilakukan Alman merupakan hal yang menginspirasi. 

"Saya bangga dengan Kang Alman Mulyana ini. Selain sukses sebagai TKI, dia juga sukses 
sebagai content creator. 

Subscriber -nya bahkan hampir dua juta. Ini patut dicontoh pekerja migran lainnya," ujarnya 
melalui keterangan pers resmi, dikutip Kompas.com, Jumat (18/6/2021). 

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan, anak muda zaman 
sekarang untuk bisa terus mengembangkan ide-ide kreatif mereka. 

"Masa digital menjadi kesempatan emas bagi anak muda. Terlebih di era pandemi seperti seperti 
sekarang, industri digital menjadi peluang dalam melahirkan berbagai macam kreator digital," 
tuturnya. 

Ia pun mengungkapkan dukungannya terhadap anak muda yang terus mengasah potensinya di 
dunia digital, khususnya melalui platform YouTube. 

Untuk diketahui, Alman Mulyana merupakan pria asal Jabar yang bekerja sebagai TKI di Arab 
Saudi. Melalui video blog (vlog) miliknya, ia kerap berbagai pengalaman hidupnya di YouTube, 
mulai dari saat bekerja sampai berwisata di Arab Saudi. 

Lebih lanjut, Gus Ami berujar, pandemi Covid-19 yang masih berlanjut hingga saat ini berdampak 
pada berbagai sektor, salah satunya ekonomi. 

Namun, di sisi lain, para pengguna internet meningkat tajam. Ini terjadi karena masyarakat 
banyak beraktivitas di dalam rumah akibat adanya pembatasan sosial. 

"Bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda, kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkin 
untuk berkarya dan membuat konten dengan memanfaatkan media dan teknologi yang ada 
seperti YouTube, Facebook, dan media sosial (medsos) lain," pinta dia. 

Sebagai informasi, pada era sekarang, digitalisasi media telah melahirkan sejumlah content 
creator dari berbagai segmen, mulai dari wisata, kuliner, teknologi, smartphone, otomotif, hingga 
informasi pemberitaan. 

YouTuber dan pengguna media sosial (medsos) lain pun kian merebak dan meramaikan jagat 
maya tanah air. Tidak sedikit muda-mudi yang berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari 
hasil konten yang diunggah ke berbagai medsos. 

Berdasarkan data HootSuite, pengguna internet aktif pada awal 2021 telah menembus 202,6 
juta jiwa. 

Jumlah itu meningkat sekitar 15 persen atau 27 juta orang dibandingkan tahun lalu. Artinya, ada 
sekitar 73,7 persen atau 274,9 juta jiwa penetrasi internet tanah air pada 2021. 
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Narasumber 

neutral - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra) Saya bangga dengan 
Kang Alman Mulyana ini. Selain sukses menjadi TKI, ia juga sukses menjadi konten kreator. 
Bahkan subscriber -nya hampir dua juta. Ini patut dicontoh oleh para pekerja migran lainnya 

positive - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra) Era digital ini harus 
menjadi kesempatan emas bagi anak muda. Terlebih, era pandemi ini, industri digital menjadi 
peluang dalam melahirkan kreator-kreator digital. Saya juga mendukung penuh anak muda 
untuk memaksimalkan potensinya, salah satunya menjadi youtuber 

positive - Abdul Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra) Bagi masyarakat, 
khususnya anak-anak muda ini harus menjadi peluang untuk terus berkarya dan membuat 
konten dengan memanfaatkan media dan teknologi yang ada seperti YouTube, Facebook, 
Instagram dan media sosial lainnya 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendukung anak 
muda zaman sekarang agar bisa mengembangkan ide-ide kreativitasnya. Salah satunya menjadi 
konten kreator. "Era digital ini harus menjadi kesempatan emas bagi anak muda. Terlebih, era 
pandemi ini, industri digital menjadi peluang dalam melahirkan kreator-kreator digital," kata Gus 
Muhaimin, sebagaimana yang dikutip Jumat (18/6/2021). "Saya juga mendukung penuh anak 
muda untuk memaksimalkan potensinya, salah satunya menjadi youtuber," sambungnya. Dia 
menjelaskan, saat ini youtuber dan pengguna media sosial kian merebak meramaikan jagat maya 
tanah air. Tak sedikit, kalangan muda ini berhasil mengumpulkan pundi-pundi dari hasil 
unggahan di channel YouTube, Instagram, TikTok, dan kanal medos lainnya. 
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GUS AMI DUKUNG KAUM MUDA JADI KONTEN KREATOR DI ERA DIGITAL 

Kemajuan teknologi ternyata melahirkan banyak konten kreator. Selain Youtuber, para pengguna 
sosial media pun kini makin ramai di jagat maya. 

Konten kreatornya pun juga berasal dari berbagai segmen mulai dari dunia wisata, kuliner, 
smartphone, perangkat teknologi, otomotif, hingga informasi pemberitaan. Bahkan tak sedikit 
yang berhasil mengumpulkan pundi-pundi dari hasil unggahan mereka di channel sosial 
medianya, seperti di channel YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya. 

Berdasarkan data HootSuite, pengguna internet pada awal 2021 ini sudah tembus 202,6 juta 
jiwa. Jumlah ini meningkat sekitar 15% atau 27 juta jika dibandingkan tahun lalu. Artinya, jumlah 
penetrasi internet di Tanah Air mencapai 73,7% dari 274,9 juta jiwa. 

Salah satu youtuber yang tergolong cukup sukses adalah Alman Mulyana. Pria asal Jawa Barat 
ini sering mengunggah kehidupan para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, termasuk 
tempat wisata yang ada di Arab Saudi. 

Belum lama ini, karena sedang pulang kampung, Mulyana menyempatkan bertemu dengan Wakil 
Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) di Gedung DPR/MPR, 
Senayan, Jakarta, Rabu (16/6). 

Dalam kesempatan itu, Mulyana yang juga TKI di Arab Saudi berbincang banyak dengan Gus 
Muhaimin soal pengalamannya di negeri minyak tersebut. Mendengar pengalaman Mulyana, Gus 
Muhaimin menyampaikan apresiasinya. Sebab selain menjadi TKI, dia juga sukses sebegai 
konten kreator. 

"Saya bangga dengan Kang Alman Mulyana ini. Selain sukses menjadi TKI, ia juga sukses 
menjadi konten kreator. Bahkan subscriber -nya hampir dua juta. Ini patut dicontoh oleh para 
pekerja migran lainnya," kata Gus Muhaimin, Jumat (18/6). 

Gus Muhaimin sangat mendukung anak muda zaman sekarang agar bisa mengembangkan ide-
ide kreativitasnya. Salah satunya menjadi konten kreator. 

"Era digital ini harus menjadi kesempatan emas bagi anak muda. Terlebih, era pandemi ini, 
industri digital menjadi peluang dalam melahirkan kreator-kreator digital. Saya juga mendukung 
penuh anak muda untuk memaksimalkan potensinya, salah satunya menjadi youtuber," 
sambungnya. 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pandemi Covid-19 ini berdampak 
kepada berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi yang terpuruk. Namun di sisi lain, 
pengguna internet ini meningkat tajam. Hal ini karena masyarakat banyak beraktivitas di dalam 
rumah akibat pembatasan sosial. 

"Bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda ini harus menjadi peluang untuk terus berkarya 
dan membuat konten dengan memanfaatkan media dan teknologi yang ada seperti YouTube, 
Facebook, Instagram dan media sosial lainnya," katanya. 

(*). 
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Ringkasan 

Bank Dunia melalui laporan Indonesia Economic Prospects (IBP) bertajuk Boosting The Recovery 
merekomendasikan empat pilar reformasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia 
yang terdampak pandemi Covid-19. '"Rencana reformasi untuk menciptakan pekerjaan dapat 
dibangun di atas empat pilar." kata Kepala Perwakilan Bank Dunia Untuk Indonesia dan Timor 
Leste Satu Kahkonen di Jakarta, Kamis (17/6). 

 

EMPAT PILAR REFORMASI CIPTAKAN LAPANGAN KERJA 

Bank Dunia melalui laporan Indonesia Economic Prospects (IBP) bertajuk Boosting The Recovery 
merekomendasikan empat pilar reformasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia 
yang terdampak pandemi Covid-19. 

'"Rencana reformasi untuk menciptakan pekerjaan dapat dibangun di atas empat pilar." kata 
Kepala Perwakilan Bank Dunia Untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen di Jakarta, Kamis 
(17/6). 

Pilar pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan di masa krisis dengan melakukan retensi 
terhadap pelatihan dan ups-killing hingga pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik. 

Pilar kedua adalah fokus pada penciptaan lapangan kerja kelas menengah agar tercipta tingkat 
produktivitas, pendapatan dan manfaat sosial yang lebih tinggi. 

Menurut dia, selama ini Indonesia sudah menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang penting 
untuk pengentasan kemiskinan namun pekerjaan kelas menengah masih kurang. 

"Persaingan, investasi, dan perdagangan ini akan menjadi mesin yang sangat kuat untuk 
penciptaan pekerjaan kelas menengah," ujarnya. 

Terlebih lagi. Kahkonen menyatakan upaya pemerintah Indonesia dalam membentuk Undang-
Undang Cipta Kerja merupakan langkah yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan 
dalam investasi dan tenaga kerja. 
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Ia mengingatkan fokusnya sekarang adalah implementasi yang efektif dan reformasi yang 
komplementer sehingga mampu menjawab segala tantangan dan menyiasati hambatan 
perdagangan yang masih dihadapi oleh Indonesia. 

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

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Habib Rab menjelaskan peningkatan produktivitas 
saja tidak cukup sehingga keterampilan para calon tenaga kerja juga harus dikembangkan. 

Habib menuturkan pengembangan keterampilan terhadap calon tenaga kerja dapat dilakukan 
melalui pengelolaan sistem pendidikan yang baik.' 'Itu bisa menghasilkan talenta-talenta atau 
angkatan kerjayangmemiliki keterampilan sesuai standar industri," tegasnya. 

Pilar keempat adalah memasukkan lebih banyak peran perempuan dalam angkatan kerja 
sehingga mempersempit kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. 

"Kita mengestimasikan Indonesia bisa meningkatkan lapangan kerja itu sebesar 59 persen pada 
2025 dan bisa ada peningkatan pertumbuhan signifikan dengan adanya partisipasi perempuan," 
jelasnya. (Ant) 
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positive - Royke Tumilaar (Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) Kami 
melihat banyak perubahan di situasi ini. Kami melakukan transformasi. Dalam melakukan 
transformasi ini kami guarantee tidak ada PHK. Bahkan kami sedang rekrutment baru lagi. Jadi, 
kami tidak ada PHK 

 

Ringkasan 

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Royke Tumilaar menjamin tidak ada 
PHK dalam proses transformasi digital yang dilakukan BNI. "Kami melihat banyak perubahan di 
situasi ini. Kami melakukan transformasi. Dalam melakukan transformasi ini kami guarantee tidak 
ada PHK. Bahkan kami sedang rekrutment baru lagi. Jadi, kami tidak ada PHK," terang Royke 
dalam rapat dengar pendapat dengan DPR pada Kamis, 17 Juni 2021.. 

 

SOAL RENCANA TUTUP 96 KANTOR, BOS BNI: TAK ADA PHK, BAHKAN KAMI 
SEDANG REKRUTMEN 

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Royke Tumilaar menjamin tidak ada 
PHK dalam proses transformasi digital yang dilakukan BNI. 

"Kami melihat banyak perubahan di situasi ini. Kami melakukan transformasi. Dalam melakukan 
transformasi ini kami guarantee tidak ada PHK. Bahkan kami sedang rekrutment baru lagi. Jadi, 
kami tidak ada PHK," terang Royke dalam rapat dengar pendapat dengan DPR pada Kamis, 17 
Juni 2021.. 

Pernyataan Royke tersebut menjawab pertanyaan anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta 
Komarudin. Puteri meminta penjelasan BNI terkait rencana penutupan 96 kantor cabang. 
Termasuk strategi digitalisasi yang dilakukan perseroan. 
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Transformasi digital memang menjadi salah satu strategi bisnis BNI pada 2021. Royke 
mengatakan perseroan akan meningkatkan kemampuan digital untuk memenuhi kebutuhan 
nasabah. 

Transformasi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi kondisi pandemi yang berlangsung 
panjang. Dengan percepatan transformasi layanan digital, BNI telah memiliki mobile banking 
yang handal bagi nasabah individual. 

Selain itu, BNI memiliki platform transaksi perbankan yang kuat untuk segmen bisnis. BNI juga 
telah bekerja sama dengan lebih dari 3.000 partner dalam open banking. 
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negative - Laporan Labor Market Brief (LPEM FEB UI) Kondisi ini memperlihatkan bagaimana 
pandemi, pembatasan aktivitas ekonomi maupun pembatasan wilayah memberikan dampak 
pada penurunan permintaan pada sektor tersebut 

 

Ringkasan 

LPEM FEB UI mencatat hampir seluruh sektor masih mengalami penurunan rata-rata jam kerja 
dan upah atau pendapatan bersih per bulan pada Februari 2021 akibat dari pandemi Covid-19. 
Muhammad Handri dan Nia Kurnia Sholihah dari Kelompok Kajian Perlindungan Sosial dan 
Tenaga Kerja LPEM FEB UI mengatakan ada sejumlah sektor yang mengalami penurunan rata-
rata upah yang cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya, salah satunya sektor pertambangan 
dan penggalian yang turun sebesar -22 persen secara tahunan. 

 

GAJI TENAGA KERJA SEKTOR INI MALAH NAIK DI TENGAH PANDEMI COVID-19 

LPEM FEB UI mencatat hampir seluruh sektor masih mengalami penurunan rata-rata jam kerja 
dan upah atau pendapatan bersih per bulan pada Februari 2021 akibat dari pandemi Covid-19. 

Muhammad Handri dan Nia Kurnia Sholihah dari Kelompok Kajian Perlindungan Sosial dan 
Tenaga Kerja LPEM FEB UI mengatakan ada sejumlah sektor yang mengalami penurunan rata-
rata upah yang cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya, salah satunya sektor pertambangan 
dan penggalian yang turun sebesar -22 persen secara tahunan. 

Kedua sektor lainnya yang juga mengalami penurunan cukup dalam adalah penyediaan 
akomodasi dan makan minum sebesar -10 persen dan sektor transportasi dan pergudangan 
sebesar -9 persen secara tahunan. 
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"Kondisi ini memperlihatkan bagaimana pandemi, pembatasan aktivitas ekonomi maupun 
pembatasan wilayah memberikan dampak pada penurunan permintaan pada sektor tersebut," 
tulis mereka dalam laporan Labor Market Brief yang dikutip Bisnis, Jumat (18/6/2021). 

Pada sisi lain, beberapa sektor mengalami peningkatan upah, yang mana kenaikan tertinggi 
terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 5 persen secara tahunan. 

Selain itu, kenaikan juga terjadi pada sektor industri pengolahan dan sektor administrasi 
pemerintah, pertahanan, dan jamsos wajib yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 1 
persen. 

Kenaikan tersebut menunjukkan beberapa sektor ini cenderung lebih tahan terhadap krisis 
dibandingkan dengan sektor lainnya. 

Jika dilihat berdasarkan provinsi, kenaikan upah tertinggi pada Februari 2021 terjadi di 
Kepulauan Riau sebesar 7 persen, Gorontalo 5 persen, dan Maluku 4 persen. 

Namun sebaliknya, beberapa provinsi mengalami penurunan rata-rata upah yang cukup tinggi, 
misalnya Bali yang turun sebesar -16 persen dan Kalimantan Timur sebesar 15 persen secara 
tahunan. 

Perbedaan perubahan rata-rata upah pekerja tersebut disebabkan adanya perbedaan sektor 
utama dari masing-masing provinsi. 

Penurunan terdalam terjadi di Bali di karenakan sektor utama di provinsi itu, yaitu sektor 
pariwisata, cukup besar terdampak pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi rata-rata upah 
pekerja di provinsi tersebut. 
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neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Nanti siang rapat di Menko PMK. Tunggu hasil keputusan rapat menko nanti siang. 
Ada menaker ada mentri agama 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Penataan (libur) mana-mana yang mungkin ditata. Ada yang tetap. Ya pasti 
(berkaitan dengan kasus Covid-19) 

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali membahas perubahan libur lebaran dan cuti bersama tahun 2021 pada hari 
ini, Jumat (18/6/2021). Rapat akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan dihadiri Menpan-RB Tjahjo 
Kumola, Menaker Ida Fauziyah, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Menpan-RB Tjahjo Kumolo 
mengatakan bahwa perubah libur nasional masih akan dirapatkan terlebih dahulu. 

 

PEMERINTAH UBAH CUTI BERSAMA, MENPAN-RB SEBUT BERKAITAN DENGAN 
COVID-19 

Pemerintah kembali membahas perubahan libur lebaran dan cuti bersama tahun 2021 pada hari 
ini, Jumat (18/6/2021). Rapat akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan dihadiri Menpan-RB Tjahjo 
Kumola, Menaker Ida Fauziyah, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas. 

Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa perubah libur nasional masih akan dirapatkan 
terlebih dahulu. 
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"Nanti siang rapat di Menko PMK. Tunggu hasil keputusan rapat menko nanti siang. Ada menaker 
ada mentri agama," katanya saat dihubungi. 

Seluruh Kementerian Dia mengatakan, pemerintah ingin kembali menata persoalan libur-libur 
yang ada di tahun 2021. Menurutnya, hal tersebut berkaitan libur yang sering berdampak pada 
kenaikan kasus covid-19. 

"Penataan (libur) mana-mana yang mungkin ditata. Ada yang tetap. Ya pasti (berkaitan dengan 
kasus Covid-19)," ujarnya. 
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Judul Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses 
Pembentukan UU 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/06/18/09261611/sidang-uu-
cipta-kerja-antara-penjelasan-dpr-dan-presiden-soal-proses 

Jurnalis Sania Mashabi 

Tanggal 2021-06-18 09:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) 
Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan 
ketentuan (perundang-undangan) 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Selain dapat 
dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui 
media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Sehingga 
hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, 
dipersulit, maupun dirugikan oleh karenanya berlaku Undang-Undang Cipta Kerja 

positive - Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR) Dari sisi jangka waktu, pembahasan RUU 
Cipta kerja sudah sesuai dengan Pasal 97 Ayat 1 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 

neutral - Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR) Selama delapan bulan, tersebut bukanlah 
masa yang singkat dalam membahas undang-undang yang kompleks seperti undang-undang a 
quo 

neutral - Saldi Isra (Hakim Konstitusi) Tolong pemerintah memberikan klarifikasi terhadap 
perbedaan-perbedaan naskah ini. Kami hanya ingin tahu perubahan-berubahan apakah yang 
terjadi dari satu naskah ke naskah yang lain 

neutral - Saldi Isra (Hakim Konstitusi) Sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui 
bersama, kemudian naskah yang direvisi secara teknis oleh Sekretariat Jenderal DPR, naskah 
yang disampaikan dari DPR ke pemerintah, kemudian naskah yang diperbaiki secara teknis oleh 
Kementerian Sekretaris Negara 

neutral - Saldi Isra (Hakim Konstitusi) Tolong kami Mahkamah juga diberi bukti apa yang ketika 
dipersetujui bersama itu dan perubahan-perubahan teknis apa saja yang dilakukan 
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neutral - Saldi Isra (Hakim Konstitusi) Sehingga kami bisa melihat apakah yang terjadi perubahan 
teknis atau perubahan substansi 

negative - Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR) Ini hanya masalah kesalahan redaksi. 
Masalah typo, masalah kesalahan referensi atau rujukan 

neutral - Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR) Enggak ada maksudnya kita mengubah yang 
sudah ditetapkan. Timus, timsin pun juga dilakukan secara terbuka. Dan kita paparkan dan 
pertanggungjawabkan hari per hari kepada fraksi masing-masing 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Diharapkan 
ini dapat melengkapi dan juga menjawab apa yang dimintakan oleh pemohon termasuk dengan 
kelengapan bukti-buktinya 

 

Ringkasan 

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji formil Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Kamis (17/6/2021). Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar 
ini menegaskan hak-hak para pemohon gugatan uji formil UU Cipta Kerja tidak terhalang-halangi 
dengan adanya UU Cipta Kerja. Ia menilai UU Cipta Kerja justru akan menyerap tenaga kerja 
Indonesia secara lebih luas di tengah persaingan yang semakin kompetitif. 

 

SIDANG UU CIPTA KERJA, ANTARA PENJELASAN DPR DAN PRESIDEN SOAL PROSES 
PEMBENTUKAN UU 

JAKARTA, - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji formil Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Kamis (17/6/2021). 

Adapun agenda persidangan tersebut adalah mendengarkan keterangan perwakilan presiden 
dan DPR. Sidang itu dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dan dihadiri oleh delapan hakim 
konstitusi lainnya. 

Dalam persidangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai 
perwakilan presiden atau pemerintah mengatakan, pembentukan UU Cipta Kerja sudah sesuai 
dengan prosedur yang berlaku. 

"Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan 
ketentuan (perundang-undangan)," kata Airlangga dalam sidang yang disiarkan secara daring. 

Airlangga juga mengklaim hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah 
terpenuhi dengan adanya partisipasi publik. 

Menurut dia, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja dilakukan dalam panitia kerja (panja) yang 
bersifat terbuka untuk umum. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email "Selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan 
dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube," 
ujarnya. 
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Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan hak-hak para pemohon gugatan uji formil 
UU Cipta Kerja tidak terhalang-halangi dengan adanya UU Cipta Kerja. 

Ia menilai UU Cipta Kerja justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia secara lebih luas di 
tengah persaingan yang semakin kompetitif. 

Serta, dalam kondisi adanya tuntutan globalisasi ekonomi dan meningkatkan perlindungan dan 
kesejahteraan pekerja. 

"Sehingga hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, 
dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karenanya berlaku Undang-Undang Cipta Kerja," ucap 
dia. 

Jangka waktu sudah ideal Sementara itu, sebagai perwakilan DPR Anggota Komisi III DPR Arteria 
Dahlan mengatakan jangka waktu pembahasan UU Cipta Kerja sudah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020. 

"Dari sisi jangka waktu, pembahasan RUU Cipta kerja sudah sesuai dengan Pasal 97 Ayat 1 
Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020," kata Arteria dalam sidang yang disiarkan secara daring. 

Arteria menjelaskan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja dilakukan dari sejak Februari hingga 
Oktober 2020 atau selama delapan bulan. 

Menurut dia, angka tersebut sudah memenuhi waktu tiga kali masa sidang sesuai dengan apa 
yang ditentukan dalam peraturan DPR. 

"Selama delapan bulan, tersebut bukanlah masa yang singkat dalam membahas undang-undang 
yang kompleks seperti undang-undang a quo," ujarnya. 

Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) ini juga mengatakan, selama masa pembahasan itu juga telah 
dilakukan berbagai rapat dengar pendapat dengan berbagai unsur masyarakat. 

Maka dari itu, ia menilai pembahasan UU Cipta Kerja tidak tergesa-gesa seperti anggapan para 
pemohon dalam permohonan uji formil. 

Sebagai informasi, MK memisahkan pemeriksaan perkara UU Cipta Kerja antara formil dan 
materi. 

Kali ini MK memfokuskan dulu pengujian terkait perkara formil dan akan diputus dalam waktu 
60 hari kerja terhitung sejak 17 Juni 2021. 

Perubahan naskah Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Saldi Isra 
meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai munculnya berbagai naskah 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dengan berbagai versi halaman. 

"Tolong pemerintah memberikan klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan naskah ini. Kami 
hanya ingin tahu perubahan-berubahan apakah yang terjadi dari satu naskah ke naskah yang 
lain," kata Saldi. 

Menurut Saldi ada beberapa versi halaman naskah RUU Cipta Kerja yang beredar yakni naskah 
versi 905 halaman, yang disetujui dalam sidang paripurna tanggal 5 Oktober 2020. 

Kemudian naskah versi 1.028 halaman yang diunggah di laman DPR, naskah versi 1.035 halaman 
yang muncul lada 12 Oktober siang. 
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Selain itu, ada naskah versi 812 halaman yang muncul pada 12 Oktober malam dan ada naskah 
1.187 halaman yang muncul pada 21 Oktober 2020. 

Saldi mengatakan, ada juga pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno 
yang menyatakan setelah menerima naskah dari DPR, setelah persetujuan bersama telah 
dilakukan beberapa perbaikan teknis. 

Oleh karena itu Mahkamah ingin tahu bentuk perbaikan teknis yang dilakukan setelah naskah itu 
sampai ke tangan pemerintah. 

"Sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui bersama, kemudian naskah yang 
direvisi secara teknis oleh Sekretariat Jenderal DPR, naskah yang disampaikan dari DPR ke 
pemerintah, kemudian naskah yang diperbaiki secara teknis oleh Kementerian Sekretaris 
Negara," ujar Saldi Isra. 

Selain itu, Saldi juga meminta DPR untuk memberikan penjelasan tentang adanya perubahan 
teknis dalam draf RUU Cipta Kerja setelah disetujui bersama menjadi UU. 

Sebab, kata Saldi, pernyataan dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut ada 
perubahan teknis dalam UU Cipta Kerja setelah disetujui bersama. 

"Tolong kami Mahkamah juga diberi bukti apa yang ketika dipersetujui bersama itu dan 
perubahan-perubahan teknis apa saja yang dilakukan," ucapnya. 

"Sehingga kami bisa melihat apakah yang terjadi perubahan teknis atau perubahan substansi," 
ucap dia. 

Pembelaan DPR dan perwakilan Presiden Merespons pertanyaan tersebut, Arteria Dahlan 
menegaskan, perubahan naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja setelah disetujui 
menjadi undang-undang hanya sebatas redaksional. 

"Ini hanya masalah kesalahan redaksi. Masalah typo, masalah kesalahan referensi atau rujukan," 
kata Arteria. 

Arteria mengklaim, dalam proses tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) sudah tidak 
ada lagi masalah substansi. 

Oleh karena itu, ia menegaskan, revisi yang dilakukan hanya sebatas kesalahan redaksional dan 
referensi "Enggak ada maksudnya kita mengubah yang sudah ditetapkan. Timus, timsin pun juga 
dilakukan secara terbuka. Dan kita paparkan dan pertanggungjawabkan hari per hari kepada 
fraksi masing-masing," ujar dia. 

Sementara itu, Airlangga mengaku belum dapat memberikan jawaban. 

Pemerintah akan melengkapi semua pertanyaan Hakim Konstitusi, termasuk Saldi Isra, secara 
tertulis. 

"Diharapkan ini dapat melengkapi dan juga menjawab apa yang dimintakan oleh pemohon 
termasuk dengan kelengapan bukti-buktinya," kata Airlangga. 
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Judul Libur-Cuti Nasional 2021 Dipotong Lagi Gara-gara Kasus Covid-19 
Melonjak 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Nanti siang rapat di Menko PMK. Tunggu hasil keputusan rapat menko nanti siang. 
Ada menaker ada mentri agama 

negative - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Indonesia) Penataan (libur) mana-mana yang mungkin ditata. Ada yang tetap. Ya pasti 
(berkaitan dengan kasus covid-19) 

 

Ringkasan 

Pemerintah hari ini bakal membahas perubahan libur lebaran dan cuti bersama tahun 2021. 
Rapat akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan dihadiri MenPANRB, Menaker dan Menag. Terkait 
kemungkinan adanya pemangkasan libur nasional dan cuti bersama 2021, MenPANRB Tjahjo 
Kumolo mengatakan bahwa hal tersebut masih akan dirapatkan terlebih dahulu. "Nanti siang 
rapat di Menko PMK. Tunggu hasil keputusan rapat menko nanti siang. Ada menaker ada mentri 
agama," katanya saat dihubungi, Jumat (18/6/2021). 

 

LIBUR-CUTI NASIONAL 2021 DIPOTONG LAGI GARA-GARA KASUS COVID-19 
MELONJAK 

Pemerintah hari ini bakal membahas perubahan libur lebaran dan cuti bersama tahun 2021. 
Rapat akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan dihadiri MenPANRB, Menaker dan Menag. 

Terkait kemungkinan adanya pemangkasan libur nasional dan cuti bersama 2021, MenPANRB 
Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hal tersebut masih akan dirapatkan terlebih dahulu. "Nanti 
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siang rapat di Menko PMK. Tunggu hasil keputusan rapat menko nanti siang. Ada menaker ada 
mentri agama," katanya saat dihubungi, Jumat (18/6/2021). 

Dia mengatakan bahwa pemerintah ingin kembali menata persoalan libur-libur yang ada di tahun 
2021. Dia mengatakan bahwa hal ini berkaitan libur yang sering berdampak pada kenaikan kasus 
covid-19. "Penataan (libur) mana-mana yang mungkin ditata. Ada yang tetap. Ya pasti (berkaitan 
dengan kasus covid-19)," ujarnya. 

Seperti diketahui berkaitan dengan cuti dan libur tahun 2021 diatur di dalam Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas, Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo dengan No.281/2021, No.1/2021, dan 
No.1/2021. 

Hari libur nasional tahun 2021 antara lain 1 Januari Tahun Baru 2021 Masehi, 12 Februari Tahun 
Baru Imlek 2575, 11 Maret Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW, 14 Maret Hari Suci Nyepi Tahun 
Baru Saka 1943, 2 April Wafat Isa Almasih, 1 Mei Hari Buruh Internasional, 13 Mei Kenaikan Isa 
Almasih, dan 13-14 Mei Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Lalu 26 Mei Hari Raya Waisak 2565, 1 Juni 
Hari Lahir Pancasila, 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 10 Agustus Tahun Baru Islam 1443 H, 
17 Agustus Hari Kemerdekaan RI, 19 Oktober Maulid Nabi Muhammad SAW, 25 Desember Hari 
Raya Natal Sementara itu untuk cuti bersama tahun 2021 yakni tanggal 12 Mei cuti bersama Hari 
Raya Idul Fitri 1442 dan 24 Desember cuti bersama Hari Raya Natal. 

(muh). 
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Judul DPRD Jabar Dorong Peningkatan Industri Garmen 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Pengembangan Industri Garmen 

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/quvkhg352/dprd-jabar-dorong-
peningkatan-industri-garmen 

Jurnalis Rahmat Santosa Basarah 

Tanggal 2021-06-18 09:05:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

DPRD Jabar melaluio Sekretaris Komisi II Yunandar Eka Perwira menilai, keberadaan Satuan 
Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung menjadi salah satu faktor pendukung 
kegiatan bisnis masyarakat Jawa Barat khsusnya pada industri tekstil dan garmen. Yunandar 
menambahkan, untuk menunjang keberadaannya dibutuhkan peningkatan pelayanan-pelayanan 
agar dapat membantu memfasilitasi industri tekstil dan garmen menuju arah yang lebih baik lagi. 
"Menurut saya harus ditingkatkan terus pelayanan-pelayanan yang ada disini, terutama 
mendatangkan mesin mesin yang memang bisa membantu memfasilitasi industri tekstil dan 
garmen berjalan lebih baik lagi" ucap Yunandar Satuan Pelayanan Pengembangan Indrustri 
Pertekstilan Bandung beberapa waktu lalu, dalam siaran pers yang diterima Republika. 

 

DPRD JABAR DORONG PENINGKATAN INDUSTRI GARMEN 

DPRD Jabar melaluio Sekretaris Komisi II Yunandar Eka Perwira menilai, keberadaan Satuan 
Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung menjadi salah satu faktor pendukung 
kegiatan bisnis masyarakat Jawa Barat khsusnya pada industri tekstil dan garmen. Yunandar 
menambahkan, untuk menunjang keberadaannya dibutuhkan peningkatan pelayanan-pelayanan 
agar dapat membantu memfasilitasi industri tekstil dan garmen menuju arah yang lebih baik lagi. 

"Menurut saya harus ditingkatkan terus pelayanan-pelayanan yang ada disini, terutama 
mendatangkan mesin mesin yang memang bisa membantu memfasilitasi industri tekstil dan 
garmen berjalan lebih baik lagi" ucap Yunandar Satuan Pelayanan Pengembangan Indrustri 
Pertekstilan Bandung beberapa waktu lalu, dalam siaran pers yang diterima Republika. 

Yunandar menilai, program pelatihan yang terdapat pada satuan pelayanan tersebut menjadi 
modal berharga karena dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai 
keterampilan dan terlatih. "Selain itu juga ini tempat program pelatihan yang sifatnya untuk 
fasilitasi pabrik atau perusahaan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan 
mereka dilatih disini dan akan di tempatkan pada perusahaan yang sudah memiliki perjanjian 
kontrak, dan itu sangat positif sekali," katanya. 
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"Apalagi di masa sekarang, banyak masyarakat sekarang yang kehilangan pekerjaan dan mencari 
pekerjaan kita bisa membantu mendorong agar ada tenaga kerja yang terampil yang bisa diserap 
langsung perusahaan-perusahaan industri," ungkapnya. Iaberharap upaya peningkatan pelayana 
tersebut dapat dilakukan juga terhadap Satpel lainnya yang dibangun sesuai dengan industri 
yang ada di sekitarnya. 

"Ini sangat terasa sekali manfaatnya untuk masyarakat khususnya pelaku industri tekstil dan 
garmen karena Jawa Barat terkenal sebagai pusat fashion di Indonesia menjadi pendukung 
utama dari kegiatan bisnis masyarakat khusunya industri fashion dan lebih jauh lagi industri 
kreatif, sehingga menurut saya harus ditingkatkan terus pelayanan pelayanan yang ada di sini," 
pungkasnya. 
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Judul Datascrip Sukses Selenggarakan Pelatihan untuk Calon Ilustator 

Nama Media investor.id 

Newstrend Pelatihan Saturday Virtual Class - ILLUSTRATOR 101 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Garrie Gastonny (Narasumber Profesional dari Komunitas Ilustrator Indonesia) Melihat 
semangat yang luar biasa dari para peserta yang ikut, kami pun turut gembira. Kami melihat 
banyak potensi dari para calon ilustrator Indonesia, yang harus terus kita dukung agar mampu 
terjun lebih dalam di dunia ilustrator profesional dan mampu menghasilkan karya yang bisa 
mendunia 

neutral - Raditya Nyoardinata (Assistant Marketing Manager Datascrip) Kami harap online 
workshop ini dapat menggali berbagai potensi para calon ilustrator di Indonesia untuk terus 
berkarya hingga ke kancah dunia 

 

Ringkasan 

Kondisi pandemi tidak menghalangi antusiasme generasi muda untuk mengasah keterampilan 
dan kemampuan dalam bidang menggambar ilustrasi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta 
yang mengikuti pelatihan Saturday Virtual Class - ILLUSTRATOR 101 yang diselenggarakan oleh 
PT Datascrip selaku authorized distributor Wacom di Indonesia. Acara ini juga bekerja sama 
dengan Komunitas Ilustrator Indonesia. Worshop online ini berlangsung sejak tanggal 1 Mei- 5 
Juni lalu yang diikuti ratusan peserta setiap sesinya, dari berbagai daerah di Indonesia. 

 

DATASCRIP SUKSES SELENGGARAKAN PELATIHAN UNTUK CALON ILUSTATOR 

Kondisi pandemi tidak menghalangi antusiasme generasi muda untuk mengasah keterampilan 
dan kemampuan dalam bidang menggambar ilustrasi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta 
yang mengikuti pelatihan Saturday Virtual Class - ILLUSTRATOR 101 yang diselenggarakan oleh 
PT Datascrip selaku authorized distributor Wacom di Indonesia. Acara ini juga bekerja sama 
dengan Komunitas Ilustrator Indonesia. Worshop online ini berlangsung sejak tanggal 1 Mei- 5 
Juni lalu yang diikuti ratusan peserta setiap sesinya, dari berbagai daerah di Indonesia. 
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Peserta yang ikut pelatihan Saturday Virtual Class - ILLUSTRATOR 101 ini datang dari beragam 
jenjang usia dan mereka tidak dipungut biaya, cukup mengikuti secara online melalui platform 
Zoom. Ada 10 sesi/kelas yang diselenggarakan setiap hari Sabtu, mulai tanggal 1, 8, 22, 29 Mei 
hingga 5 Juni 2021. Setiap kelas memiliki tema dan pembicara yang berbeda, mulai dari 
"Portofolio Building", "Basic Coloring", "Bagaimana Menjadi Ilustrator Di Studio Animasi", hingga 
tips "Menjadi Ilustrator Independen atau Bekerja di Agensi" dan masih banyak lagi. Workshop 
virtual ini menghadirkan 6 narasumber profesional dari Komunitas Ilustrator Indonesia yaitu: Alfi 
Zachkyelle, Arief Putra, Dion MBD, Evelline Andrya, Garrie Gastonny dan Novian Rivai. 

Garrie Gastonny, salah satu pembicara pada acara ini mengatakan, dirinya kagum dengan 
semangat para calon ilustrator muda Indonesia di acara Saturday Virtual Class - ILLUSTRATOR 
101. "Melihat semangat yang luar biasa dari para peserta yang ikut, kami pun turut gembira. 
Kami melihat banyak potensi dari para calon ilustrator Indonesia, yang harus terus kita dukung 
agar mampu terjun lebih dalam di dunia ilustrator profesional dan mampu menghasilkan karya 
yang bisa mendunia," kata Garrie Gastonny. 

Assistant Marketing Manager Datascrip Raditya Nyoardinata mengatakan, antusias para peserta 
untuk mengikuti Saturday Virtual Class-ILLUSTRATOR 101 sangat luar biasa, sehingga 
penyelenggara harus membatasi jumlah peserta setiap sesinya agar tetap interaktif dan efektif 
dalam menerima ilmu dari para pembicara. "Kami harap online workshop ini dapat menggali 
berbagai potensi para calon ilustrator di Indonesia untuk terus berkarya hingga ke kancah dunia," 
ujar Raditya. 
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Narasumber 

positive - Ivan Hindarko (CEO MPM Rent) Selain mendukung program pemerintah dalam 
menekan penyebaran Covid-19, pemberian vaksin bagi seluruh karyawan MPMRent adalah wujud 
kepedulian dan komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan terbaik bagi setiap 
individu di perusahaan, khususnya karyawan yang berhadapan langsung dengan pelanggan, 
seperti driver, customer service, dan sales 

positive - Ivan Hindarko (CEO MPM Rent) Penerapan rangkaian protokol kesehatan masih akan 
tetap kami patuhi dan jalankan sampai adanya arahan lebih lanjut dari pemerintah. Tentunya 
kami berharap agar seluruh program vaksinasi pemerintah dapat terlaksana dengan lancar 
sehingga penyebaran virus Covid-19 dapat teratasi, dan masyarakat bisa kembali beraktivitas 
dengan tenang seperti sedia kala 

 

Ringkasan 

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent) telah melaksanakan pemberian vaksinasi tahap 
pertama bagi seluruh karyawannya melalui Program Vaksinasi Pekerja Sektor Transportasi. Hal 
itu diadakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama dengan Dishub dan Dinkes 
Tangerang Selatan pada Selasa, 15 Juni 2021 di Alam Sutera Sport Center. Wakil Presiden 
Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin turut hadir dan memantau program 
vaksinasi yang berlangsung. 
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itu diadakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama dengan Dishub dan Dinkes 
Tangerang Selatan pada Selasa, 15 Juni 2021 di Alam Sutera Sport Center. 

Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin turut hadir dan memantau 
program vaksinasi yang berlangsung. 

MPMRent adalah anak perusahaan dari PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), perusahaan 
otomotif konsumen terkemuka di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun. 

Sebagai salah satu perusahaan jasa otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia, MPMRent 
menyediakan bisnis penyewaan mobil, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, 
khususnya untuk pelanggan korporat (B2B). 

MPMRent sangat menyambut baik dan mendukung terlaksananya program vaksinasi dari 
pemerintah yang diharapkan mampu menekan penyebaran Covid-19 dan memberikan 
perlindungan serta kenyamanan bagi para pekerja dalam melakukan aktivitasnya, serta dapat 
tercipta herd immunity di tengah masyarakat. 

“Selain mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19, pemberian 
vaksin bagi seluruh karyawan MPMRent adalah wujud kepedulian dan komitmen perusahaan 
dalam memberikan perlindungan terbaik bagi setiap individu di perusahaan, khususnya karyawan 
yang berhadapan langsung dengan pelanggan, seperti driver, customer service, dan sales," ujar 
CEO MPMRent, Ivan Hindarko. 

Sejumlah 1.317 orang karyawan MPMRent yang terdiri dari karyawan kantor pusat, anak usaha, 
pengemudi, dan staf operasional mengikuti vaksinasi tahap pertama yang dalam pelaksanaannya 
dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan arahan yang protokol yang berlaku di area 
vaksinasi. Untuk vaksinasi tahap kedua akan diberikan dengan jarak waktu 14 hari ke depan. 

Setelah menerima vaksin, seluruh karyawan masih tetap diwajibkan mematuhi dan menjalankan 
rangkaian protokol kesehatan, seperti tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan rutin 
mencuci tangan. MPMRent juga masih menerapkan peraturan Pemerintah yang membatasi 
aktivitas kantor. 

“Penerapan rangkaian protokol kesehatan masih akan tetap kami patuhi dan jalankan sampai 
adanya arahan lebih lanjut dari pemerintah. Tentunya kami berharap agar seluruh program 
vaksinasi pemerintah dapat terlaksana dengan lancar sehingga penyebaran virus Covid-19 dapat 
teratasi, dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tenang seperti sedia kala,” tutup Ivan. 
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