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NEWSTREND 

Judul : 
Menaker: Lulusan BLK dan LPK Semakin Diakui 
dengan Adanya Sertifikasi Kompetensi 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Menurut Menaker, pelatihan kompetensi yang dilakukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

dan Balai Latihan Kerja (BLK) harus mampu menjawab kebutuhan industri. Modul 

kurikulum dan program pelatihan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, 

maka maka LPK dan BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang 

menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja. 

Untuk mendukung agenda besar pembangunan sumber daya manusia ( SDM ), LPK 

dan BLK diminta untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat kompetensi tersebut merupakan 

bagian yang terpisahkan dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing. 
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Ringkasan 

Kabar baik bagi yang ingin mendapatkan kartu prakerja. Pasalnya, program pengembangan 
kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, 
pekerja yang terkena PHK, maupun para pelaku UMKM ini bakal diperpanjang oleh pemerintah. 
Sebelumnya, gelombang 17 program kartu prakerja 2021 sudah selesai dilangsungkan. Bahkan, 
peserta yang lolos sudah diumumkan. Namun, akan dibuka kembali program kartu prakerja 
gelombang 18, sehingga memberikan kesempatan bagi yang belum ikut sebelumnya. 

 

CARA DAFTAR KARTU PRAKERJA 2021, MASIH BANYAK KUOTA JANGAN SAMPAI 
KELEWATAN 

Kabar baik bagi yang ingin mendapatkan kartu prakerja. Pasalnya, program pengembangan 
kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, 
pekerja yang terkena PHK, maupun para pelaku UMKM ini bakal diperpanjang oleh pemerintah. 

Sebelumnya, gelombang 17 program kartu prakerja 2021 sudah selesai dilangsungkan. Bahkan, 
peserta yang lolos sudah diumumkan. Namun, akan dibuka kembali program kartu prakerja 
gelombang 18, sehingga memberikan kesempatan bagi yang belum ikut sebelumnya. 

Lantas, bagaimana cara daftar kartu prakerja 2021 ini? Ketahui Lebih Dulu Persyaratannya 
Sebelum daftar kartu prakerja, ketahui dulu persyaratannya. Pertama, pastikan WNI berusia 
minimal 18 tahun dan sedang tak menempuh pendidikan formal. Kemudian, statusnya sedang 
mencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, serta buruh atau pekerja yang 
membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pelaku UMKM. 

Syarat lainnya adalah bukan penerima bantuan sosial lain selama pandemi Covid-19. Calon 
pendaftar program ini juga bukan pejabat negara, pimpinan, dan anggota DPRD, ASN, prajurit 
TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta direksi, komisaris atau dewan 
pengawas BUMN maupun BUMD. Selain itu, maksimal hanya 2 NIK dalam 1 KK yang 
diperbolehkan menjadi penerima kartu prakerja. 
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Daftar Kartu Prakerja Online Jika sudah memenuhi persyaratan yang diberikan, lanjutkan dengan 
daftar kartu prakerja online. Masuk ke laman prakerja.go.id, kemudian isi nama lengkap, alamat 
email dan kata sandi. Jika sudah cek email yang masuk dari kartu prakerja untuk aktivasi. 
Masukkan kembali email dan kata sandi di laman prakerja.go.id. 

Selanjutnya, masukkan nomor KTP dan tanggal lahir, lalu klik tombol 'berikutnya'. Isilah data diri 
pada form pengisian, yang mencakup nama lengkap, alamat email, alamat tempat tinggal, 
alamat domisili, pendidikan, status pekerjaan, foto KTP, dan klik 'berikutnya'. 

Masukkan nomor telepon dan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Isi tes motivasi selama 1 
menit, dan tunggu email pemberitahuan setelah tes selesai dikerjakan. Apabila sudah 
mendapatkan email pemberitahuan, kembali lagi ke laman prakerja.go.id. Klik tulisan 'gabung 
ke gelombang 18'. Selamat pendaftaran kartu prakerja pun sukses dilakukan. 

Tak begitu sulit bukan? Tunggu apalagi, segera daftarkan diri, agar kesempatan mandiri finansial 
di masa pandemi bisa lekas dinikmati. (. 
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Ringkasan 

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja ( Disnaker ) mengadakan Job Fair Online. 
Job Fair Online yang diadakan ini digelar selama dua hari sejak Selasa 22 Juni hingga Rabu 23 
Juni 2021. 

 

HARI INI TERAKHIR, 30 PERUSAHAAN BUKA LOWONGAN PEKERJAAN DALAM JOB 
FAIR ONLINE KOTA BANDUNG 

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja ( Disnaker ) mengadakan Job Fair Online. 

Job Fair Online yang diadakan ini digelar selama dua hari sejak Selasa 22 Juni hingga Rabu 23 
Juni 2021. 

Pelaksanaan Job Fair Online ini diadakan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tengah 
pandemi yang masih melanda. 

Untuk gelaran Job Fair Online kali ini, setidaknya terdapat 30 perusahaan yang membuka 
lowongan pekerjaan. 

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti Job Fair Online ini bisa mengunjungi situs 
jobfair.bandung.go.id. 

Soal Job Fair Online yang diadakan Disnaker, Wali Kota Bandung Oded M Danial memberikan 
apresiasi. 

Pasalnya kegiatan Job Fair menjadi kegiatan rutin yang kerap diadakan oleh Disnaker Kota 
Bandung. 

Tak hanya itu, Oded M Danial juga turut memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan 
yang berpartisipasi mengentaskan pengangguran di Kota Bandung. 
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"Semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan upaya-upaya memberikan solusi 
dan keseimbangan dalam rangka penanggulangan pengangguran di Kota Bandung," ujarnya 
saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Jln. Dalem Kaum, Selasa 22 Juni 2021. 

Untuk mengurangi angka pengangguran, wali kota meminta kepada Disnaker dan pihak terkait 
untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga Kota Bandung. Sehingga bisa 
meningkatkan kapasitas dan kompetensi warga. 

"Sehingga warga masyarakat bisa memenuhi dan masuk dalam kriteria persyaratan yang 
dibutuhkan oleh sebuah perusahaan saat melamar kerja," tuturnya dilaporkan Humas Kota 
Bandung. 

Di samping itu, wali kota menuturkan, penyebaran informasi terkait lowongan pekerjaan kepada 
warga juga harus gencar. 

"Tolong penyebaran informasi terus dilakukan, terus disampaikan kepada masyarakat pencari 
kerja. Agar mereka tahu perusahaan mana yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Itu tugas 
permerintah," ucapnya. 

Wali kota mengakui, angka pengangguran di Kota Bandung memang naik sejak pandemi Covid-
19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, ada kenaikan pengangguran 
akibat pandemi Covid-19 di kota bandung sebanyak 3 persen. 

Sebelum pandemi terdapat 105.067 penganggur dan bertambah menjadi 147.081 orang selama 
satu tahun pandemi. Wali kota menjelaskan, naiknya angka pengangguran akibat sektor industri 
yang tidak berjalan normal selama masa pandemi. Dampaknya menimbulkan PHK yang sangat 
luar biasa. 

"Juga disebabkan karena adanya bonus demografi yang mana jumlah penduduk usia produktif 
(usia 15 - 64 tahun) jauh lebih besar dari penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 
di atas 64 tahun). Namun sebagian besar belum mendapatkan pekerjaan," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Disnaker Kota Bandung, Arief Syaifuddin mengatakan, 
pelaksanaan job fair yang dilakukan secara daring ini akan berlangsung sebanyak 2 kali, yaitu 
pada 22-23 Juni dan Oktober mendatang. 

"Peserta yang mengikuti jobfair online tahun 2021 ini ada 30 perusahan, sebanyak 3.000 
lowongan pekerjaan," katanya. 

Selain mengunjungi situs jobfair.bandung.go.id, warga juga bisa mendaftarkan diri melalui 
Aplikasi BIMMA.***. 

 

 

  



 

6 
 

Judul Pembatasan Aktivitas Perlu Diiringi Dukungan Stimulus 
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Narasumber 

positive - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Kami 
berharap pemerintah memberi dukungan dalam bentuk relaksasi kredit atau suntikan modal 
untuk pelaku usaha di sektor yang memang terkena dampak paling besar dari kebijakan 
pengetatan. Insentif kali ini harus targeted ke sektor yang membutuhkan 

negative - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Yang 
kami amati dari pengetatan sebelumnya, risikonya akan demikian karena perusahaan akan jauh 
lebih sulit bertahan jika tidak meningkatkan efisiensi biaya operasional. Sementara biaya tenaga 
kerja umumnya menjadi komponen biaya terbesar 

positive - Roy Mandey (Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) Strategi gas dan rem tetap 
dibutuhkan, tetapi yang direm cukup sektor-sektor yang memang menimbulkan kerumunan dan 
keramaian. Kalau ritel dan mal relatif masih bisa dikendalikan 

positive - Roy Mandey (Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) Mudah-mudahan dalam 2-3 
bulan ini kondisi sudah mulai melandai lagi 

negative - Firman Bakrie (Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo)) 
Kontribusi ekspor kita tahun ini terhitung cukup besar. Kalau benar-benar ditutup, risikonya akan 
besar, buyer bisa mengalihkan produksi ke negara lain 

negative - Firman Bakrie (Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo)) Masih 
banyak pekerja kami yang belum divaksin karena vaksinasi gotong royong terlalu mahal. Kami 
berharap dengan kondisi seperti ini, ada slot vaksin gratis dari program pemerintah 

negative - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Kalau 
PPKM tidak bisa mengendalikan keadaan, bisa saja kita kembali ke kondisi PSBB seperti dulu 

positive - Shinta Kamdani (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Jadi, meski 
sebenarnya tidak ideal bagi pelaku usaha, kami akan mendukung pelaksanaan kebijakan 
pemerintah semaksimal mungkin 
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Ringkasan 

Pelaku usaha siap mengikuti arah kebijakan pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-
19 secara efektif. Jika pembatasan sosial yang lebih ketat diperlukan, pengusaha terdampak 
berharap mendapat dukungan stimulus agar tetap bisa menjalankan roda usaha dan 
menghindari pemutusan hubungan kerja. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri 
Indonesia Shinta Kamdani, Selasa (22/6/2021), mengatakan, pengusaha tidak punya banyak 
pilihan selain mengikuti arah kebijakan pemerintah untuk menekan penularan Covid-19. Menurut 
dia, saat ini ada urgensi untuk menekan tren penyebaran pandemi secara permanen. 

 

PEMBATASAN AKTIVITAS PERLU DIIRINGI DUKUNGAN STIMULUS 

Pelaku usaha siap mengikuti arah kebijakan pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-
19 secara efektif. Jika pembatasan sosial yang lebih ketat diperlukan, pengusaha terdampak 
berharap mendapat dukungan stimulus agar tetap bisa menjalankan roda usaha dan 
menghindari pemutusan hubungan kerja. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Kamdani, Selasa (22/6/2021), 
mengatakan, pengusaha tidak punya banyak pilihan selain mengikuti arah kebijakan pemerintah 
untuk menekan penularan Covid-19. Menurut dia, saat ini ada urgensi untuk menekan tren 
penyebaran pandemi secara permanen. 

Jika pandemi tidak segera dikendalikan, kondisi seperti ini bisa terulang kembali di kemudian 
hari. ”Jadi, meski sebenarnya tidak ideal bagi pelaku usaha, kami akan mendukung pelaksanaan 
kebijakan pemerintah semaksimal mungkin,” kata Shinta saat dihubungi di Jakarta. 

Menurut dia, pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang 
diterapkan pemerintah pada 22 Juni-5 Juli 2021 tidak masalah. Namun, jika ternyata kebijakan 
itu kurang efektif untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, restriksi yang lebih ketat seperti 
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperlukan. 

”Kalau PPKM tidak bisa mengendalikan keadaan, bisa saja kita kembali ke kondisi PSBB seperti 
dulu,” kata Shinta. 

Namun, pemerintah perlu mengimbanginya dengan dukungan stimulus yang bisa membantu 
likuiditas usaha, khususnya bagi sektor tertentu yang belum pulih betul dari dampak pandemi 
sejak tahun lalu, seperti ritel, perdagangan, pariwisata, dan horeka (hotel, restoran, kafe). 

Menurut dia, stimulus bagi dunia usaha perlu diarahkan secara khusus dan spesifik ke sektor 
yang memang membutuhkan. Sebab, tidak semua sektor terdampak dan terpuruk dengan 
adanya lonjakan kasus Covid-19 dan pembatasan kegiatan saat ini. 

”Kami berharap pemerintah memberi dukungan dalam bentuk relaksasi kredit atau suntikan 
modal untuk pelaku usaha di sektor yang memang terkena dampak paling besar dari kebijakan 
pengetatan. Insentif kali ini harus targeted ke sektor yang membutuhkan,” ujarnya. 

Arah kebijakan pemerintah memberikan stimulus bagi dunia usaha selama pandemi ini dinilai 
sudah tepat, tetapi kebijakannya tidak berdampak konkret di lapangan. Sebagai contoh, arus 
likuiditas ke sektor riil masih tersendat karena tidak semua bank mau menanggung risiko 
penyaluran kredit di tengah kondisi bisnis yang buruk. 

Shinta berharap, kebijakan pembatasan tidak berkepanjangan. Sebab, jika sudah terdesak, 
pelaku usaha mau tidak mau akan melakukan lebih banyak pemutusan hubungan kerja, 
khususnya untuk pekerja kontrak dan alih daya (outsource). 
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”Yang kami amati dari pengetatan sebelumnya, risikonya akan demikian karena perusahaan akan 
jauh lebih sulit bertahan jika tidak meningkatkan efisiensi biaya operasional. Sementara biaya 
tenaga kerja umumnya menjadi komponen biaya terbesar,” ujarnya. 

Perpanjangan stimulus 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Mandey menerima kebijakan 
pemerintah untuk membatasi jam operasional dan memperketat protokol kesehatan bagi gerai 
ritel dan pusat perbelanjaan. Namun, jika kapasitas beroperasi dibatasi di bawah 100 persen dan 
berlaku hingga lebih dari dua bulan, pengusaha akan kesulitan. 

Saat ini saja sejumlah perusahaan ritel sudah menutup gerainya karena terdampak pandemi. 
”Strategi gas dan rem tetap dibutuhkan, tetapi yang direm cukup sektor-sektor yang memang 
menimbulkan kerumunan dan keramaian. Kalau ritel dan mal relatif masih bisa dikendalikan,” 
ujarnya. 

Terkait stimulus, ia berharap pemerintah dapat memperpanjang kebijakan stimulus seperti 
relaksasi Pajak Penghasilan Pribadi (PPh 21) dan badan (PPh 25). Selain itu, mengeluarkan 
stimulus khusus bagi sektor ritel. Sebab, selama ini, peritel kesulitan mengakses stimulus dan 
insentif korporasi seperti relaksasi kredit dan insentif listrik. 

Bentuk stimulus yang diharapkan, antara lain, stimulus fiskal berupa keringanan pajak, insentif 
moneter berupa suku bunga khusus ritel, relaksasi dan restrukturisasi kredit, serta stimulus 
operasional berupa subsidi upah bagi pekerja dan tarif listrik khusus. ”Mudah-mudahan dalam 
2-3 bulan ini kondisi sudah mulai melandai lagi,” kata Roy. 

Vaksinasi 

Adapun sektor alas kaki membutuhkan dukungan dalam bentuk lain, yaitu vaksinasi. Hal itu 
karena pekerja di beberapa daerah zona kritis mulai terjangkit Covid-19 dan terpaksa melakukan 
isolasi mandiri. 

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan, pabrik 
alas kaki banyak terpusat di sekitar episentrum penularan di Kudus, Jawa Tengah. Di Rembang, 
Pati, dan Jepara, pabrik sepatu mengalami penurunan tingkat absensi sampai 20 persen karena 
pekerjanya yang terkena Covid-19 mengajukan izin sakit. 

Ia berharap pabrik tetap diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas normal dengan protokol 
kesehatan yang ketat. Kegiatan produksi tidak bisa berhenti karena perusahaan masih harus 
memenuhi permintaan ekspor berdasarkan kontrak. 

”Kontribusi ekspor kita tahun ini terhitung cukup besar. Kalau benar-benar ditutup, risikonya 
akan besar, buyer bisa mengalihkan produksi ke negara lain,” kata Firman. 

Untuk itu, ia berharap pemerintah memberikan dukungan vaksinasi gratis bagi pekerja industri 
alas kaki dan sektor padat karya lainnya, agar tetap bisa berproduksi secara normal. ”Masih 
banyak pekerja kami yang belum divaksin karena vaksinasi gotong royong terlalu mahal. Kami 
berharap dengan kondisi seperti ini, ada slot vaksin gratis dari program pemerintah,” ujarnya. 
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Narasumber 

positive - Ansara Ahmad (Gubenur Kepulauan Riau) Padahal kita sudah mendapat izin untuk 
vaksinasi pekerja perusahaan dan industri memakai vaksinasi umum. Kita mendapat target 
khusus karena kita juga mendapat perlakuan khusus 

positive - Ansara Ahmad (Gubenur Kepulauan Riau) Kita diberikan tugas untuk mempercepat 
kegiatan vaksinasi. Demi mendukung persiapan dibukanya travel bubble. Jika target tercapai, di 
bulan Juli pemerintah pusat akan mendeklarasikan bahwa kunjungan wisata dan bisnis ke Kepri 
adalah kunjungan yang sehat dan aman 

positive - Ansara Ahmad (Gubenur Kepulauan Riau) Terakhir kita mendapat tambahan vaksin 
astra zeneca yang tidak terpakai dari Sulawesi Utara sebanyak enam ribu vial untuk 60 ribu 
sasaran vaksinasi. Untuk itu dalam satu harinya saya harap ada 30 perusahaan yang ikut 
vaksinasi dengan masing-masing mengirimkan 500 orang. Sehingga mendapat angka 15 ribu 
orang ditambah vaksinasi masyarakat umum sehingga target 16 ribu orang perhari sampai akhir 
Juni di Batam akan tercapai 

 

Ringkasan 

Pimpinan asosiasi perusahaan dan pimpinan perusahaan di minta untuk mendukung dan 
menyukseskan capaian target vaksinasi 50 persen di akhir Juni. Permintaan tersebut disampaikan 
Gubenur kepulauan Riau Ansara Ahmad. Kekhawatiran Gubernur Ansar adalah kalau tidak 
mencapai target, perusahaan harus ikut vaksinasi gotong royong yang biayanya tidak sedikit. 
"Padahal kita sudah mendapat izin untuk vaksinasi pekerja perusahaan dan industri memakai 
vaksinasi umum. Kita mendapat target khusus karena kita juga mendapat perlakuan khusus," 
kata Gubernur Ansar saat memimpin rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi Covid 19 Bagi 
Pekerja Industri di Rupatama Lt. 4 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (22/6). 
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GUBENUR MINTA DUKUNGAN PERUSAHAAN SUKSESKAN VAKSINASI 

Pimpinan asosiasi perusahaan dan pimpinan perusahaan di minta untuk mendukung dan 
menyukseskan capaian target vaksinasi 50 persen di akhir Juni. Permintaan tersebut disampaikan 
Gubenur kepulauan Riau Ansara Ahmad. Kekhawatiran Gubernur Ansar adalah kalau tidak 
mencapai target, perusahaan harus ikut vaksinasi gotong royong yang biayanya tidak sedikit. 

"Padahal kita sudah mendapat izin untuk vaksinasi pekerja perusahaan dan industri memakai 
vaksinasi umum. Kita mendapat target khusus karena kita juga mendapat perlakuan khusus," 
kata Gubernur Ansar saat memimpin rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi Covid 19 Bagi 
Pekerja Industri di Rupatama Lt. 4 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (22/6). 

Menurut Gubernur Ansar, Provinsi Kepri termasuk yang mendapat perhatian khusus dari 
pemerintah pusat. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi Kepri masih tertekan kuat terutama di 
sektor pariwisata. 

"Kita diberikan tugas untuk mempercepat kegiatan vaksinasi. Demi mendukung persiapan 
dibukanya travel bubble. Jika target tercapai, di bulan Juli pemerintah pusat akan 
mendeklarasikan bahwa kunjungan wisata dan bisnis ke Kepri adalah kunjungan yang sehat dan 
aman," ujar Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar mengatakan bahwa salah satu tugasnya sebagai Gubernur dalam hal vaksinasi 
adalah memastikan ketersediaan vaksin. Sedangkan yang melaksanakan tugas vaksinasi adalah 
masing-masing pemda Kabupaten dan Kota. 

"Terakhir kita mendapat tambahan vaksin astra zeneca yang tidak terpakai dari Sulawesi Utara 
sebanyak enam ribu vial untuk 60 ribu sasaran vaksinasi. Untuk itu dalam satu harinya saya 
harap ada 30 perusahaan yang ikut vaksinasi dengan masing-masing mengirimkan 500 orang. 
Sehingga mendapat angka 15 ribu orang ditambah vaksinasi masyarakat umum sehingga target 
16 ribu orang perhari sampai akhir Juni di Batam akan tercapai," tutur Gubernur Ansar. 

Kemudian Gubernur Ansar yakin bahwa khusus di Tanjungpinang, Bintan dan Karimun hanya 
tinggal pemantapan. Yang perlu jadi fokus adalah Batam karena perusahaannya banyak, dan 
capaian vaksinasi belum maksimal. ( Er). 
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Judul Seluruh Karyawan Pabrik Sepatu Dites Swab 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Kasus Positif COVID-19 

Halaman/URL Pg20 

Jurnalis 20 

Tanggal 2021-06-23 06:39:00 

Ukuran 91x123mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 14.560.000 

News Value Rp 43.680.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Hargo Satoto (Kepala Desa Jaten) Sebagian menjalani tes swab antigen di klinik-klinik 
yang ditunjuk perusahaan, sebagian lagi tes mandiri. Hasilnya seperti apa, kami belum dapat 
laporan 

positive - Hargo Satoto (Kepala Desa Jaten) Yang jelas, semua karyawan dites swab. Pabrik 
diliburkan 10 hari, selain untuk memutus mata rantai penyebaran, juga untuk keperluan tracing 
lanjutan ini 

negative - Hargo Satoto (Kepala Desa Jaten) Beberapa karyawan indekos di sekitar pabrik. Ada 
11 orang yang dilaporkan indekos. Mereka juga dalam pemantauan, karena rumah kosnya di 
tengah perkampungan warga 

positive - Hendro Prayitno (Kabid Hubungan Industrial Disdagnakerkop UKM Karanganyar) Kami 
sudah berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Jateng dan manajemen perusahaan, terkait 
pemenuhan hak-hak karyawan selama perusahaan diliburkan 10 hari. Pihak perusahaan akan 
mengupayakan agar hak karyawan tetap dipenuhi 

 

Ringkasan 

Tracing terhadap karyawan pabrik sepatu di kawasan Jaten yang puluhan karyawannya positif 
Covid-19, berlanjut. Hal itu untuk mengetahui, apakah ada penambahan kasus atau tidak. 
Hingga Senin (21/6) malam, total jumlah karyawan yang positif Covid-19 sebanyak 97 orang. 
Sementara jumlah karyawan yang sudah menjalani tes swab antigen sebanyak 745 orang. Total 
jumlah karyawan pabrik sepatu tersebut sekitar 1.100 orang. 

 

SELURUH KARYAWAN PABRIK SEPATU DITES SWAB 

Tracing terhadap karyawan pabrik sepatu di kawasan Jaten yang puluhan karyawannya positif 
Covid-19, berlanjut. 
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Hal itu untuk mengetahui, apakah ada penambahan kasus atau tidak. Hingga Senin (21/6) 
malam, total jumlah karyawan yang positif Covid-19 sebanyak 97 orang. Sementara jumlah 
karyawan yang sudah menjalani tes swab antigen sebanyak 745 orang. Total jumlah karyawan 
pabrik sepatu tersebut sekitar 1.100 orang. 

Kepala Desa Jaten Hargo Satoto mengatakan, sasaran tracing lanjutan adalah karyawan yang 
belum menjalani tes swab antigen. "Sebagian menjalani tes swab antigen di klinik-klinik yang 
ditunjuk perusahaan, sebagian lagi tes mandiri. Hasilnya seperti apa, kami belum dapat laporan," 
tuturnya. 

Tidak menutup kemungkinan jumlah kasus bertambah, jika dari tracing lanjutan ada yang hasil 
tesnya positif. "Yang jelas, semua karyawan dites swab. Pabrik diliburkan 10 hari, selain untuk 
memutus mata rantai penyebaran, juga untuk keperluan tracing lanjutan ini," jelasnya. 

Dikatakannya, karyawan pabrik tersebut berasal dari berbagai daerah. Selain dari wilayah 
Karanganyar, juga ada yang berasal dari Sukohaijo dan Sragen. "Beberapa karyawan indekos di 
sekitar pabrik. Ada 11 orang yang dilaporkan indekos. Mereka juga dalam pemantauan, karena 
rumah kosnya di tengah perkampungan warga," katanya. 

Kabid Hubungan Industrial Disdagnakerkop UKM Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan, 
kasus Covid-19 di pabrik sepatu Jaten tersebut sejauh ini merupakan yang terbanyak dari klaster 
pabrik yang pemah terjadi di Karanganyar. "Kami sudah berkoordinasi dengan Disnakertrans 
Provinsi Jateng dan manajemen perusahaan, terkait pemenuhan hak-hak karyawan selama 
perusahaan diliburkan 10 hari. Pihak perusahaan akan mengupayakan agar hak karyawan tetap 
dipenuhi," katanya. 

Hal itu sesuai Permenaker 2/2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya 
Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19. 

Berkaca dari kasus di pabrik sepatu tersebut, Pemkab Karanganyar mengimbau pada perusahaan 
untuk lebih mengetatkan penerapan protokol kesehatan (prokes). (H44-20) 
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Judul 75 Angkatan Kerja Muda Ikut Pelatihan dan Sertifikasi TIK 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Pelatihan dan Sertifikasi TIK 

Halaman/URL Pg17 

Jurnalis 58 

Tanggal 2021-06-23 06:35:00 

Ukuran 249x76mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 16.434.000 

News Value Rp 82.170.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Suwarto (Peneliti Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian 
Komunikasi dan Informatika (BPSD.MP Kominfo) Yogyakarta) Para talenta muda lulusan 
SMK/D1-D4 terutama yang belum bekerja dibekali kompetensi di bidang TIK dan mendapatkan 
sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
Indonesia) melalui uji kompetensi 

neutral - Suwarto (Peneliti Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian 
Komunikasi dan Informatika (BPSD.MP Kominfo) Yogyakarta) Bagi peserta yang dinyatakan 
kompeten dan lulus ujian sertifikasi, akan kami masukkan ke dalam aplikasi milik Kominfo, yakni 
Sistem Informasi Monitoring Alumni Sertifikasi (Simonas) untuk mempertemukan para kandidat 
yang telah dinyatakan kompeten dan memiliki sertifikat kompetensi SKKNI dengan para 
perusahaan/startup yang membuka lowongan secara gratis 

neutral - Suwarto (Peneliti Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian 
Komunikasi dan Informatika (BPSD.MP Kominfo) Yogyakarta) Bagi peserta yang dinyatakan 
kompeten dan lulus ujian sertifikasi, akan kami masukkan ke dalam aplikasi milik Kominfo, yakni 
Sistem Informasi Monitoring Alumni Sertifikasi (Simonas) untuk mempertemukan para kandidat 
yang telah dinyatakan kompeten dan memiliki sertifikat kompetensi SKKNI dengan para 
perusahaan/startup yang membuka lowongan secara gratis. 

 

Ringkasan 

Sebanyak 75 orang angkatan kerja muda di Kota Pekalongan mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi 
bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKNI) di Pesonna Hotel Pekalongan, Senin (21/6). Pelatihan diselenggarakan hingga 
25 Juni mendatang. Peneliti Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian 
Komunikasi dan Informatika (BPSD.MP Kominfo) Yogyakarta Suwarto mengatakan, pelatihan 
diselenggarakan untuk membantu angkatan kerja muda di Kota Pekalongan dalam meningkatkan 
keterampilan kerja. "Para talenta muda lulusan SMK/D1-D4 terutama yang belum bekerja 
dibekali kompetensi di bidang TIK dan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh 
lembaga BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia) melalui uji kompetensi," terangnya. 
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75 ANGKATAN KERJA MUDA IKUT PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TIK 

Sebanyak 75 orang angkatan kerja muda di Kota Pekalongan mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi 
bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKNI) di Pesonna Hotel Pekalongan, Senin (21/6). Pelatihan diselenggarakan hingga 
25 Juni mendatang. 

Peneliti Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika 
(BPSD.MP Kominfo) Yogyakarta Suwarto mengatakan, pelatihan diselenggarakan untuk 
membantu angkatan kerja muda di Kota Pekalongan dalam meningkatkan keterampilan kerja. 
"Para talenta muda lulusan SMK/D1-D4 terutama yang belum bekerja dibekali kompetensi di 
bidang TIK dan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga BNSP (Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia) melalui uji kompetensi," terangnya. 

Menurutnya, saat ini banyak perusahaan yang tidak hanya melihat pencari kerja dari latar 
belakang pendidikannya saja. Namun, perusahaan lebih menekankan keterampilan yang dimiliki 
yang didukung dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi dan profesi 
independen. 

Suwarto menyebutkan, 75 orang peserta pelatihan tersebut dibagi dalam tiga kelas. Yakni dua 
kelas kompetensi data man-agement staff sebanyak 50 orang dan satu kelas kompetensi jun-ior 
graphic desain sebanyak 25 orang. Peserta pelatihan tidak dipungut biaya. 

Nantinya, setelah mengikuti pelatihan, peserta tikan mendapat sertifikat keikutsertaan dan 
sertifikat kompetensi sebagai bukti seseorang memiliki keterampilan. Sehingga dapat menjadi 
pendamping saat memasuki dunia kerja. 

"Bagi peserta yang dinyatakan kompeten dan lulus ujian sertifikasi, akan kami masukkan ke 
dalam aplikasi milik Kominfo, yakni Sistem Informasi Monitoring Alumni Sertifikasi (Simonas) 
untuk mempertemukan para kandidat yang telah dinyatakan kompeten dan memiliki sertifikat 
kompetensi SKKNI dengan para perusahaan/startup yang membuka lowongan secara gratis." 
paparnya. 

Sementara itu. Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin mengatakan, pelatihan ini sangat tepat 
dengan tantangan generasi milenial sekarang. Saat ini, semuanya dituntut untuk maju dan serba 
digital. (K30-58) 

SlWdok 

caption: 

MENYAMPAIKAN SAMBUTAN: Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin menyampaikan sambutan 
saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Teknologi Informasi Komunkasi (TIK) Berbasis 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Pesonna Hotel Pekalongan, Senin 
(21/6). (58) 
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Judul Berita Foto - KEBAKARAN PABRIK PENGOLAHAN MAKANAN 

Nama Media Media Indonesia 

Newstrend Kebakaran Pabrik di Purwakarta 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis ifa 

Tanggal 2021-06-23 05:43:00 

Ukuran 120x138mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 54.720.000 

News Value Rp 273.600.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
BERITA FOTO - KEBAKARAN PABRIK PENGOLAHAN MAKANAN 

caption: 

KEBAKARAN PABRIK PENGOLAHAN MAKANAN: Kepulan asap membubung ke udara saat 
kebakaran di pabrik pengolahan makanan PT Dunia Daging Food Industries (DDFI) di Kecamatan 
Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kemarin. Kebakaran yang terjadi pada pukul 
08.00 WIB itu dapat dipadamkan pada pukul 12.00 WIB. Dalam peristiwa tersebut tidak ada 
korban jiwa dan penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwenang. 
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Judul Refleksi 17 Tahun RUU Perlindungan PRT 

Nama Media Kompas 

Newstrend Perlindungan PRT 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-06-23 04:34:00 

Ukuran 228x204mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 196.080.000 

News Value Rp 588.240.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Sebuah periode sangat lama untuk pembuatan sebuah produk hukum terkait persoalan yang 
familiar dalam kehidupan kita. PRT dengan segala persoalannya menjadi hal yang kita dengar 
dan kita "berinteraksi" dengannya langsung dalam keseharian, tetapi banyak persoalan yang 
belum disentuh, apalagi secara akademik dan serius. Cerita tentang diskriminasi, eksploitasi, dan 
kekerasan terhadap PRT bukan sesuatu yang asing. Fakta bahwa PRT tak diakui sebagai pekerja, 
bahkan tak masuk dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan kita, sehingga hak-hak 
mereka sebagai pekerja sering dilanggar. Hal ini seharusnya menjadikan RUU Perlindungan PRT 
(RUU PPRT) sebagai prioritas dalam pembuatan hukum. 

 

REFLEKSI 17 TAHUN RUU PERLINDUNGAN PRT 

Kandidat PhD di Departemen Antropologi, State Uniuersity ofSeiv York: Pendiri LETSS Talk 

Sudah 17 tahun RIJIJ Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diajukan JALA PRT 
mengendap tak jelas perkembangan proses legislasinya di DPR. 

Sebuah periode sangat lama untuk pembuatan sebuah produk hukum terkait persoalan yang 
familiar dalam kehidupan kita. PRT dengan segala persoalannya menjadi hal yang kita dengar 
dan kita "berinteraksi" dengannya langsung dalam keseharian, tetapi banyak persoalan yang 
belum disentuh, apalagi secara akademik dan serius. 

Cerita tentang diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap PRT bukan sesuatu yang asing. 
Fakta bahwa PRT tak diakui sebagai pekerja, bahkan tak masuk dalam peraturan perundangan 
ketenagakerjaan kita, sehingga hak-hak mereka sebagai pekerja sering dilanggar. Hal ini 
seharusnya menjadikan RUU Perlindungan PRT (RUU PPRT) sebagai prioritas dalam pembuatan 
hukum. 

Mengapa begitu sulit membuat aturan hukum terkait PRT? Jawaban paling mudah, karena 
keengganan DPR memproses pembuatan UU ini akibat bias kelas. Bagaimana mungkin para 
anggota DPR yang berada di posisi majikan yang mempekerjakan para PRT akan bersedia 
membahas, apalagi secara adil, RUU yang akan sedikit banyak menggerogoti posisi kuasanya 
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sebagai majikan? Keengganan seperti ini representasi dari kuatnya bias kelas di masyarakat 
ketika berurusan dengan PRT. 

Obrolan keseharian kita saat menyentuh PRT akan selalu berisi stereotip, pandangan 
diskriminatif, dan bahkan kompromi terhadap diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan 
ketidakadilan yang mereka alami. 

Berbagai produk entertainment, dari sinetron, lagu, hingga video klipnya, stand-up comedy, film, 
dan lainnya yang ditayangkan di TV hanya konfirmasi sikap dan pandangan kita di keseharian. 

Maka, saat DPR memfreeze proses legislasi RUU ini dalam kurun waktu tak masuk akal itu, publik 
tak menganggap ada persoalan. Kita semua diam. Hanya PRT yang terus alami stereotip, 
kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi di tempat kerja yang dianggap privat, tak tersentuh 
mata, telinga, tangan publik. 

Persoalan yang lebih kompleks terkait sejauh mana kita, dan DPR, memahami perlindungan hak-
hak PRT sebagai kepentingan publik. Banyak di antara kita, memandang persoalan PRT, 
termasuk kebutuhan akan perlindungan hak-haknya, merupakan urusan remeh-temeh. 

Persoalan publik 

Stereotip PRT sebagai warga kelas dua yang berakar pada sejarah pembantu yang diproduksi 
dan direproduksi sejak masa feodalisme dan kolonialisme Belanda (Irawaty, 2011) berpengaruh 
pada paradigma menganggap persoalan PRT remeh-temeh yang tak perlu dikontekstualisasi 
sebagai kepentingan publik. 

Mempertimbangkan situasi ketidakadilan dan kekerasan yang dihadapi PRT, di tempat kerja 
ataupun di masyarakat, termasuk sebagai warga negara, sudah cukup jadi argumen untuk 
mengklaim persoalan PRT merupakan persoalan publik di mana kita punya tanggung jawab 
untuk ikut mengatasinya. 

Di tempat kerja jika tak mengalami berbagai bentuk kekerasan-fisik, verbal, emosional, ekonomi, 
bahkan seksual PRT menjalani pekerjaannya tanpa kontrak, membuat waktu dan batasan 
kerjanya tak memiliki "aturan jelas". 

Mereka bisa kerja 24 jam sehari dengan pekerjaan apa saja yang diinstruksikan majikan tanpa 
tambahan kompensasi finansial dan lainnya. Sulit menemukan PRT dengan keistimewaan hak 
kerja seperti jaminan perlindungan sosial, keamanan dan keselamatan kerja. 

Di luar tempat kerja, akses ke layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, sangat 
terbatas. Kita hanya butuh sikap terbuka agar bersedia melampaui posisi kelas kita dan 
menunjukkan empati, sebagai penegasan bahwa persoalan PRT adalah persoalan publik. 

Secara konseptual-akademik, paradigma kerja domestik atau kerja rumah tangga, apalagi 
dilakukan perempuan, sebagai pekerjaan "informal", tak butuh keterampilan dan pengetahuan, 
bukan pekerjaan produktif, tak memiliki nilai sosial, ekonomi, dan politik, dilakukan di ranah 
privat, bahkan bukan sebuah pekerjaan atau profesi, sama sekali sangat mungkin masih menjadi 
arus utama cara berpikir kita saat menghadapi persoalan PRT. Paradigma ini berefek y, pada 
keengganan kita memosisikan PRT sebagai persoalan publik, persoalan yang memiliki kaitan 
dengan kepentingan publik. 

Nyatanya, banyak studi tentang kerja dan perempuan atau pekerjaan domestik, seperti dilakukan 
Ratna Saptari (1997), telah memberikan argumen baru tentang tak berlakunya segala label bagi 
pekerjaan domestik ini, bahkan dalam konteks Indonesia. Segregasi kerja produktif dan 
reproduktif dalam realitas sosial tak berjalan linear dan statis. Perubahan sosial menuntut 
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perubahan pembagian kerja secara seksual yang membuat kerja rumah tangga sering tak bisa 
dilekatkan hanya pada perempuan. 

Demikian juga kategorisasi kerja formal dan informal, publik dan privat, yang dipenuhi berbagai 
dinamika dan membuatnya tak selalu berjalan linear dalam kenyataan sosial. Studi ini bisa jadi 
argumen untuk menolak pandangan tentang persoalan PRT sebagai persoalan privat yang tidak 
memiliki dimensi kepentingan umum. 

Salah satu gambaran kategori dan segregasi ketat tak bisa diterapkan adalah dalam proses 
industrialisasi dan modernisasi di Indonesia, sejak Orde Baru. Kampanye modernisasi dan 
industrialisasi dengan memusatkan proyek pembangunan di perkotaan sebagai simbol 
modernitas juga berimbas pada identitas perempuan urban yang mulai go public dan 
meninggalkan kerja domestik. 

Ini menuntut mobilisasi perempuan perdesaan untuk di-urbanisasi agar bisa mengisi kerja rumah 
tangga di keluarga urban. Tanpa keterlibatan perempuan desa sebagai PRT, proses modernisasi 
tak akan berjalan. Artinya, PRT punya peran penting dalam proses pembangunan berorientasi 
modernisasi dan industrialisasi ini, yang menjadi indikasi segregasi privat-publik, formal-informal, 
produktif- reproduktif jadi tak berlaku. 

Inilah yang perlu dipahami publik, terutama anggota DPR, dan menuntut perubahan cara 
pandang mereka agar bersedia menempatkan persoalan PRT sebagai persoalan publik dan 
bersentuhan dengan kepentingan umum. Masa 17 tahun proses pembuatan sebuah UU sungguh 
tak bisa diterima. Di balik macetnya proses legislasi ini terdapat sikap dan cara pandang kita 
yang bias, diskriminatif, dan tak adil terhadap PRT. 

Cara pandang diskriminatif mungkin juga karena mereka tak menemukan argumen meyakinkan 
terkait berbagai persoalan PRT. Kajian, riset, dan berbagai kegiatan akademik lain dibutuhkan 
untuk menguatkan dan memperkaya argumen ini. Meski akhirnya RUU ini akan disahkan DPR, 
kajian-kajian itu tetap dibutuhkan untuk membangun pengetahuan akademik tentang kenyataan 
sesungguhnya terkait PRT di Indonesia. 

HBRYUNANTO 
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Judul Nurut Ya, Nggak Ada Cuti Bersama Demi Mencegah Penyebaran 
Corona 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis ASI 

Tanggal 2021-06-23 04:16:00 

Ukuran 102x264mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 45.900.000 

News Value Rp 229.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Lioni771 (N/A) Pemerintah mengubah hari libur nasional dan menghapus cuti bersama 
Natal 2021 untuk menghindari penumpukan masyarakat pada waktu tertentu, sehingga 
meningkatkan penyebaran Covid-19 

negative - Yellow Kermit 89 (N/A) Kan nggak semua orang rebahan di rumah. Banyak kok yang 
libur malah pergi mudik atau wisata. Covid? Mana mereka peduli. Kalau mau libur ambil cuti aja 

neutral - Mantis008 (N/A) Mungkin itu yang ingin dibatasi. Setuju sih 

negative - AngelMaximilan (N/A) Nurut yuk semuanya 

neutral - Surnasti (N/A) Siap kita ikuti Pak, demi keselamatan dan kemaslahatan bangsa 

negative - a300767 (N/A) Stop bullying pemerintah 

positive - Bplenzl (N/A) Contoh Lebaran, tetap ada cuti bersama 

neutral - Randomt61609964 (N/A) Dihapus nggak apa-apa, tapi sebagai gantinya, misalnya 
dikasih Rp 100 ribu per hari libur/cuti yang dihapus 

positive - chandrafrisley (N/A) Dari dulu ruang gerak itu sama saja, mau libur nggak libur tetap 
saja grafik angka Covid-19 selalu naik 

 

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. 
Kemmaker mengungkapkan, kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 
(SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Ada 2 hari libur nasional yang diubah dan 
meniadakan 1 hari cuti bersama. 
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NURUT YA, NGGAK ADA CUTI BERSAMA DEMI MENCEGAH PENYEBARAN CORONA 

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. 

Kemmaker mengungkapkan, kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 
(SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Ada 2 hari libur nasional yang diubah dan 
meniadakan 1 hari cuti bersama. 

Ksop_Kijang mengungkapkan 2 hari libur nasional yang digeser. Yakni, Tahun Baru Islam 1443 
Hijriyah pada Selasa (10/8) menjadi Rabu (11/8) dan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Selasa 
(19/10) menjadi Rabu (20/10). Sementara libur cuti bersama Uari Raya Natal pada Jumat (24/12) 
ditiadakan. 

"Pemerintah mengubah hari libur nasional dan menghapus cuti bersama Natal 2021 untuk 
menghindari penumpukan masyarakat pada waktu tertentu, sehingga meningkatkan penyebaran 
Covid-19," ungkap Lioni771. 

Yellow Kermit 89 menilai, keputusan mengubah hari libur nasional dan menghapus cuti bersama 
sudah tepat. Keputusan tersebut bakal dapat menekan penyebaran Covid-19. 

"Kan nggak semua orang rebahan di rumah. Banyak kok yang libur malah pergi mudik atau 
wisata. Covid? Mana mereka peduli. Kalau mau libur ambil cuti aja," katanya. 

Mantis008 mengatakan, biasanya cuti panjang diikuti dengan mobilitas tinggi dan bepergian 
keluar kota. "Mungkin itu yang ingin dibatasi. Setuju sih," akunya. 

AngelMaximilan mengajak publik mematuhi revisi kebijakan libur nasional dan cuti bersama. 
"Nurut yuk semuanya," ajaknya. "Siap kita ikuti Pak, demi keselamatan dan kemaslahatan 
bangsa," sahut Surnastl. 

Menurut a300767, sebaiknya semuanya mengikuti aturan pemerintah dan tidak berkomentar 
sinis. Dia meyakini, aturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama di masa pandemi. "Stop 
bullying pemerintah," tegasnya. 

Bplenzl menyarankan, sebaiknya libur nasional dan cuti bersama ditiadakan dulu. Kata dia, pada 
2021 memang dikurangi, tapi tidak signifikan dampaknya terhadap penyebaran Covid-19. 
"Contoh Lebaran, tetap ada cuti bersama," katanya. 

Randomt61609964 setuju semua libur nasional dan cuti bersama dihapus. Namun, harus ada 
kompensasi dari pemerintah atau perusahaan. 

"Dihapus nggak apa-apa, tapi sebagai gantinya, misalnya dikasih Rp 100 ribu per hari libur/cuti 
yang dihapus," ujarnya. 

Menurut chandrafrisley, kebijakan ini tidak akan efektif menekan kasus Covid-19. Kata dia, 
bagaimana mungkin meniadakan libur bisa menekan angka penularan Covid-19. 

"Dari dulu ruang gerak itu sama saja, mau libur nggak libur tetap saja grafik angka Covid-19 
selalu naik," katanya. asi 
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Judul 100 Inspector OLX Autos Peroleh Sertifikasi BNSP 

Nama Media inilah.com 

Newstrend Sertifikat Kompetensi Profesi OLX Autos 

Halaman/URL https://inilah.com/ototekno/2595823/100-inspector-olx-autos-peroleh-
sertifikasi-bnsp 
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Tanggal 2021-06-23 00:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Hendri Tadjuni (COO OLX Group Indonesia) Proses inspeksi itu adalah pondasi bisnis 
jual beli mobil karena keputusan konsumen dalam membeli mobil dilihat dari inspection report-
nya. Tentu harus ada kepercayaan ketika konsumen membaca hasil inspeksinya, informasi harus 
memadai sampai konsumen memutuskan membeli atau menjual mobil 

neutral - Hendri Tadjuni (COO OLX Group Indonesia) Agar konsumen percaya, tentu proses 
inspeksi juga harus terpercaya, apakah diinspeksi oleh tim ahlinya atau tidak, di sini dibutuhkan 
pembuktian bahwa para inspector kita terpercaya, kompeten, serta berpengalaman, dan salah 
satunya adalah dengan adanya pengakuan kompetensi profesi melalui sertifikasi dari BNSP ini 

positive - Jumari (Direktur LSP-TOP Indonesia) LSP-TOP Indonesia mendapatkan amanat dari 
BNSP untuk melaksanakan sertifikasi di sektor otomotif. Kami sudah melakukan MoU 
(Memorandum of Understanding) dengan OLX Autos untuk melakukan sertifikasi para inspector. 
Sertifikasi kompetensi ini adalah bukti bahwa OLX Autos peduli dengan tenaga kerja yang 
dimilikinya sehingga diakui oleh industri 

positive - Jumari (Direktur LSP-TOP Indonesia) Konsumen bisa mengetahui bahwa mobil yang 
mereka beli berkualitas atau tidak setelah mereka mengetahui bahwa proses inspeksinya 
dilakukan oleh orang-orang yang bersertifikat dan kami harus berani menggaransi itu 

positive - Mulyanto (Komisioner BNSP) Ke depan, tentunya ini akan menjadikan pelayanan OLX 
Autos lebih baik lagi, dan begitu juga hubungannya dengan konsumen karena konsumen akan 
senang dan puas bila mobil yang mereka beli berkualitas dan telah diinspeksi oleh orang yang 
kompeten. Harapannya, ini bisa menjadi dorongan bagi industri yang lain agar para tenaga 
kerjanya bisa tersertifikasi 

 

Ringkasan 

Sebanyak 100 inspector OLX Autos mendapatkan sertifikat kompetensi profesi dari Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif 
Profesional Indonesia (LSP-TOP Indonesia). OLX Autos berharap sertifikasi kompetensi yang 
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diberikan kepada para inspector ini dapat semakin menambah kualitas pelayanan mereka kepada 
konsumen dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang andal dan berdaya saing 
global. 

 

100 INSPECTOR OLX AUTOS PEROLEH SERTIFIKASI BNSP 

Sebanyak 100 inspector OLX Autos mendapatkan sertifikat kompetensi profesi dari Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif 
Profesional Indonesia (LSP-TOP Indonesia). 

OLX Autos berharap sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada para inspector ini dapat 
semakin menambah kualitas pelayanan mereka kepada konsumen dan juga meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia yang andal dan berdaya saing global. 

LSP-TOP Indonesia merupakan lembaga mitra BNSP yang bertanggung jawab melaksanakan 
sertifikasi kompetensi profesi terhadap petugas berprofesi teknisi otomotif di seluruh wilayah 
Indonesia. Sedangkan BNSP adalah lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang memiliki kewenangan sebagai otoritas 
sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. 

Dalam siaran persnya kepada COO OLX Group Indonesia Hendri Tadjuni mengatakan bahwa 
salah satu basis dalam bisnis saat ini adalah kepercayaan, demikian pula dengan bisnis di OLX 
Autos. Menurut dia, proses inspeksi dalam kegiatan jual beli mobil adalah hal dasar yang 
membutuhkan kepercayaan dari konsumen sehingga dibutuhkan inspector yang berkualitas, 
kompeten, dan memiliki keahlian di bidangnya. 

"Proses inspeksi itu adalah pondasi bisnis jual beli mobil karena keputusan konsumen dalam 
membeli mobil dilihat dari inspection report-nya. Tentu harus ada kepercayaan ketika konsumen 
membaca hasil inspeksinya, informasi harus memadai sampai konsumen memutuskan membeli 
atau menjual mobil," ujar Hendri. 

"Agar konsumen percaya, tentu proses inspeksi juga harus terpercaya, apakah diinspeksi oleh 
tim ahlinya atau tidak, di sini dibutuhkan pembuktian bahwa para inspector kita terpercaya, 
kompeten, serta berpengalaman, dan salah satunya adalah dengan adanya pengakuan 
kompetensi profesi melalui sertifikasi dari BNSP ini," lanjut dia. 

Hendri pun berharap sertifikasi yang diberikan BNSP melalui LSP-TOP Indonesia kepada 100 
inspector OLX Autos dapat semakin meningkatkan kepercayaan konsumen kepada perusahaan 
sekaligus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

"LSP-TOP Indonesia mendapatkan amanat dari BNSP untuk melaksanakan sertifikasi di sektor 
otomotif. Kami sudah melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan OLX Autos 
untuk melakukan sertifikasi para inspector. Sertifikasi kompetensi ini adalah bukti bahwa OLX 
Autos peduli dengan tenaga kerja yang dimilikinya sehingga diakui oleh industri," kata Jumari, 
Direktur LSP-TOP Indonesia. 

"Konsumen bisa mengetahui bahwa mobil yang mereka beli berkualitas atau tidak setelah 
mereka mengetahui bahwa proses inspeksinya dilakukan oleh orang-orang yang bersertifikat 
dan kami harus berani menggaransi itu," imbuhnya. 

Sementara itu, Komisioner BNSP Mulyanto menuturkan bahwa BNSP akan memastikan dan 
menggaransi bahwa tenaga kerja, inspector OLX Autos yang sudah tersertifikasi ini, adalah 
orang-orang berkualitas dan bisa dibuktikan. 
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"Ke depan, tentunya ini akan menjadikan pelayanan OLX Autos lebih baik lagi, dan begitu juga 
hubungannya dengan konsumen karena konsumen akan senang dan puas bila mobil yang 
mereka beli berkualitas dan telah diinspeksi oleh orang yang kompeten. Harapannya, ini bisa 
menjadi dorongan bagi industri yang lain agar para tenaga kerjanya bisa tersertifikasi," tutur 
Mulyanto. 

Komitmen dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja terus ditunjukkan OLX Autos dari waktu ke 
waktu. Sebelumnya, pada 16 Juni 2021, OLX Autos bersama dengan sejumlah industri lainnya 
menandatangani MoU dengan Kementerian Ketenagakerjaan. 

Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha dan 
industri. 

Di OLX Autos sendiri, kerja sama ini berupa pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi 
kompetensi SDM bidang otomotif, khususnya untuk petugas inspeksi kendaraan. 
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Narasumber 

positive - Coky Anderson Siagian (Pemilik warung ayam bakar See-Jontor) Sebab, otomatis 
penjualan akan menurun dan pendapatan semakin tergerus lagi. PSBB bakal membuat semakin 
banyak orang bekerja dari rumah dan takut keluar rumah. Tapi, memang pilihan sulit. Mau 
bagaimana lagi, penyebaran Covid-19 sedang meningkat. Kami juga tidak mau ambil risiko 

neutral - Agus Sudarmono (Pemilik usaha aneka produk sambel EsambelinCakMono) Siap atau 
tidak siap terhadap kebijakan pemerintah, UMKM, ya, mau tidak mau siap. UMKM, terutama 
usaha mikro, itu ibarat ilalang. Hidup di tanah tandus, dibakar pun akan hidup lagi 

negative - Tri Sukamto (Pemilik PT Bimuda Karya Teknik) IKM seperti kami akan terkena 
imbasnya, seperti tahun lalu. Kami ini sangat bergantung pada industri besar. Kalau industri 
besarnya tidak berproduksi, kami juga akan terhenti proses produksinya 

negative - Hermas Prabowo (Ketua Dewan Pembina Persatuan Bengkel UMKM Indonesia 
(PBUIN)) Bengkel umum lebih merasakan dampaknya karena perawatan berkala mobil atau 
motor masih ada yang bisa ditunda 

 

Ringkasan 

Kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19, seperti pembatasan sosial berskala 
besar, membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berada dalam pilihan tersulit. 
Walaupun telah diuji menghadapi pandemi selama lebih dari satu tahun, sejumlah pilihan 
terburuk akan dihindari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sekuat mungkin. 
Pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 menunjukkan, tak sedikit pelaku UMKM yang gulung 
tikar. Dari tak mampu lagi menyewa kios atau gerai, mengurangi jam kerja karyawan, 
merumahkan karyawan, hingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) turut 
mewarnai UMKM. 
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PILIHAN TERSULIT BAGI SEKTOR UMKM APABILA PSBB DITERAPKAN 

Kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19, seperti pembatasan sosial berskala 
besar, membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berada dalam pilihan tersulit. 
Walaupun telah diuji menghadapi pandemi selama lebih dari satu tahun, sejumlah pilihan 
terburuk akan dihindari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sekuat mungkin. 

Pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 menunjukkan, tak sedikit pelaku UMKM yang gulung 
tikar. Dari tak mampu lagi menyewa kios atau gerai, mengurangi jam kerja karyawan, 
merumahkan karyawan, hingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) turut 
mewarnai UMKM. 

Memang, mereka yang berhasil bertahan lebih disebabkan memiliki kemampuan adaptasi, 
kreatif, dan inovatif. Cepat menangkap peluang usaha baru meskipun peralihan usahanya hanya 
bersifat sementara untuk bertahan hidup. Namun, usaha barunya tetap terus diuji dalam 
kompetisi karena tak sedikit pula UMKM yang beralih ke usaha yang dibutuhkan masyarakat, 
seperti memproduksi masker, pelindung wajah, alat ataupun produk kesehatan. 

Coky Anderson Siagian, pemilik warung ayam bakar See-Jontor, di Jakarta, Selasa (22/6/2021), 
mengatakan, pengalaman kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahun lalu sudah 
terasa berat. Tentu saja, situasi yang bakal ia hadapi semakin berat jika PSBB kembali 
diberlakukan oleh pemerintah. 

”Sebab, otomatis penjualan akan menurun dan pendapatan semakin tergerus lagi. PSBB bakal 
membuat semakin banyak orang bekerja dari rumah dan takut keluar rumah. Tapi, memang 
pilihan sulit. Mau bagaimana lagi, penyebaran Covid-19 sedang meningkat. Kami juga tidak mau 
ambil risiko,” kata Coky. 

Sebagai pelaku UMKM memang tidak boleh putus asa. Paling tidak, kata Coky, dirinya akan 
kembali mengandalkan penjualan secara daring dan juga pendekatan pertemanan yang selama 
ini sudah cukup membantu usahanya. 

Coky meminta pemerintah tidak sekadar membuat kebijakan pembatasan ataupun denda kepada 
UMKM, tetapi juga lebih tegas kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. 
Caranya dengan menerapkan juga denda setinggi-tingginya kepada masyarakat yang melanggar 
prokes. Kalau pandemi tak teratasi dan PSBB terus diterapkan, semakin banyak lagi pelaku UMKM 
yang akan bangkrut. 

Agus Sudarmono, pemilik usaha aneka produk sambel EsambelinCakMono, mengatakan, ”Siap 
atau tidak siap terhadap kebijakan pemerintah, UMKM, ya, mau tidak mau siap. UMKM, terutama 
usaha mikro, itu ibarat ilalang. Hidup di tanah tandus, dibakar pun akan hidup lagi.” 

Selama ini, kata Agus, dirinya lebih mempertahankan loyalitas konsumen dengan melakukan 
inovasi tanpa menghilangkan menu utama berupa produk sambel. Bahkan, strategi pemasaran 
yang dilakukan tidak sekadar memanfaatkan media sosial, tetapi kontennya pun berisikan 
keterbukaan cara memproduksinya. 

Guna membangun citra menghargai proses, UMKM tak perlu sungkan menunjukkan proses 
produksi kepada konsumen. Tentu, kebersihan dan higienitas menjadi hal-hal yang masih dicari 
oleh konsumen. 

Secara terpisah, Tri Sukamto, pemilik PT Bimuda Karya Teknik, di Tegal, Jawa Tengah, 
mengatakan, industri komponen otomotif tak pernah bisa membayangkan kembali jika PSBB 
diterapkan pemerintah. PSBB yang diterapkan pada industri otomotif besar akan berefek domino 
pada industri kecil dan menengah (IKM), termasuk di Lingkungan Industri Kecil Takaru, Tegal. 
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”IKM seperti kami akan terkena imbasnya, seperti tahun lalu. Kami ini sangat bergantung pada 
industri besar. Kalau industri besarnya tidak berproduksi, kami juga akan terhenti proses 
produksinya,” kata Tri. 

Pandemi membuat usahanya turun drastis hingga sempat tidak ada pemesanan sama sekali. 
Dari jumlah karyawan dari 25 orang terpaksa dirumahkan sebanyak 12 orang. Bahkan, mereka 
yang masih dipertahankan saja harus saling pengertian untuk dibagi lagi sif kerjanya dalam 
sepekan karena sempat tidak ada pemesanan sama sekali. 

Ketua Dewan Pembina Persatuan Bengkel UMKM Indonesia (PBUIN) Hermas Prabowo 
mengatakan, untuk sektor bengkel skala UMKM, pandemi yang berlangsung lebih dari setahun 
ini sudah menekan pendapatan bengkel dengan tingkat bervariasi antara 15 persen dan 40 
persen, tergantung dari klasifikasi usaha bengkel masuk kategori umum atau spesialis. 

”Bengkel umum lebih merasakan dampaknya karena perawatan berkala mobil atau motor masih 
ada yang bisa ditunda,” kata Hermas. 

Berbeda dengan bengkel spesialis yang kondisinya sedikit lebih baik meski juga terkena dampak. 
Terutama untuk bengkel spesialis perbaikan bagian mobil atau sepeda motor yang sifatnya 
mendesak tentu berisiko lebih parah kerusakannya apabila ditunda perbaikannya. 

Dari rata-rata penurunan pendapatan 15-40 persen saat pandemi, porsi penurunan terbesar 
terjadi pada saat pemberlakuan PSBB. Seperti diketahui, awal pandemi tahun 2020, sebagian 
besar orang takut atau dibatasi ke luar rumah. 

Menurut Hermas, wacana pemberlakuan PSBB kembali tentu dampaknya akan langsung 
dirasakan bengkel skala UMKM. Dengan PSBB, mobilitas masyarakat akan terbatas, penggunaan 
mobil ataupun sepeda motor semakin jarang ke luar rumah. Dampaknya, perawatan berkala 
akan mundur dan makin jarang mobil atau sepeda motor yang memerlukan perbaikan. Bengkel 
pun menjadi sepi. 

Agar pendapatan bengkel UMKM tidak banyak tergerus, PBUIN menyarankan pada pemerintah 
untuk tidak terlalu memperketat mobilitas mobil pribadi untuk kepentingan keluarga. Misalnya, 
satu keluarga pergi bersama dalam satu mobil, untuk tujuan belanja, makan bareng keluarga, 
ataupun jalan-jalan keliling kota asal tetap berada di dalam mobil. Tentu, tetap mengikuti 
protokol kesehatan yang ketat. 

PBUIN juga mengusulkan pemerintah memasukkan pemberian kompensasi berupa bantuan 
langsung bagi mekanik-mekanik bengkel UMKM yang terkena dampak PSBB. Rata-rata mekanik 
bengkel UMKM pendapatannya masih rendah dan bergaji di bawah UMR tentu akan sangat 
merasakan dampaknya. 
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Judul Menaker: Lulusan BLK dan LPK Semakin Diakui dengan Adanya 
Sertifikasi Kompetensi 
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News Value Rp 52.500.000 
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Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pelatihan kompetensi yang 
dilakukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja ( BLK ) harus mampu menjawab 
kebutuhan industri. Modul kurikulum dan program pelatihan juga harus menyesuaikan dengan 
kebutuhan industri. Dengan kurikulum dan program yang menyesuaikan kebutuhan industri atau 
dunia usaha, maka maka LPK dan BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang 
menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja. 

 

MENAKER: LULUSAN BLK DAN LPK SEMAKIN DIAKUI DENGAN ADANYA 
SERTIFIKASI KOMPETENSI 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pelatihan kompetensi yang 
dilakukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja ( BLK ) harus mampu menjawab 
kebutuhan industri. Modul kurikulum dan program pelatihan juga harus menyesuaikan dengan 
kebutuhan industri. 

Dengan kurikulum dan program yang menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka 
maka LPK dan BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, 
melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja. 

Untuk mendukung agenda besar pembangunan sumber daya manusia ( SDM ), LPK dan BLK 
diminta untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat kompetensi tersebut merupakan bagian yang terpisahkan 
dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing. 

Dia menuturkan sertifikat kompetensi kerja akan menjamin kualitas lulusan pelatihan vokasi dari 
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK). 

"Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui 
dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan 
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LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Jakarta, Selasa 22 
Juni 2021. 

Karena itu, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan industri atau dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari 
berbagai dunia usaha dan para praktisi sehingga lulusan LPK dan BLK memiliki kemampuan yang 
dibutuhkan dunia usaha. 

Hingga saat ini, Menaker Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan identifikasi LPK 
milik swasta, dan BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar 
program pelatihan vokasi diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. 

"Ke depannya, kita dorong agar para lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari 
lembaga-lembaga pendidikan formal," ujar Menaker. 

Menaker Ida menuturkan salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan pihaknya untuk 
mendukung sektor pariwisata adalah kejuruan SPA therapist. 

Bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS), kejuruan 
spa alias traditional healing itu akan dapat melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, 
maupun wirausaha secara mandiri, sehingga peluang kerja bagi lulusannya menjadi lebih besar. 

Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan 
dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah bekerja sama antara lain dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, 
dan Wardah. 

Sementara LPPMS sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan BLK Komunitas yang 
telah ditunjuk oleh Kemnaker. LPPMS akan menyiapkan instruktur, kurikulum dan model 
pelatihan untuk spa therapist. 

"Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan 
instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan dapat berjalan dengan 
baik," kata Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu Tbk Kusuma Ida 
Anjani. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dengan adanya kerja sama ini 
diharapkan ke depannya bisa memberikan pengaruh positif bagi kemajuan ekosistem teknologi 
digitalisasi di Indonesia 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta bantuan tenaga ahli Singapura untuk 
melakukan peningkatan kerja sama bilateral di dalam bidang ketenagakerjaan. Sekretaris 
Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan tenaga ahli Singapura diperlukan untuk 
pengembangan Innovation Center dan Talent Hub pemerintah sebagai bagian dari transfer-
knowledge, inovasi terkait dengan digitalisasi teknologi bagi kaum muda, serta pengembangan 
ekosistem digital di Tanah Air. 

 

DORONG INOVASI KETENAGAKERJAAN, RI GANDENG TENAGA AHLI SINGAPURA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta bantuan tenaga ahli Singapura untuk 
melakukan peningkatan kerja sama bilateral di dalam bidang ketenagakerjaan. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan tenaga ahli Singapura diperlukan untuk 
pengembangan Innovation Center dan Talent Hub pemerintah sebagai bagian dari transfer-
knowledge, inovasi terkait dengan digitalisasi teknologi bagi kaum muda, serta pengembangan 
ekosistem digital di Tanah Air. 

"Dengan adanya kerja sama ini diharapkan ke depannya bisa memberikan pengaruh positif bagi 
kemajuan ekosistem teknologi digitalisasi di Indonesia," ujar Anwar dalam keterangan pers yang 
diterima Selain itu, ruang lingkup kerja sama yang diharapkan terjalin, antara lain; penempatan 
ahli dari Singapura, pengembangan virtual reality, ToT bagi instruktur BLK, tech training untuk 
mendukung implementasi 'Making Indonesia 4.0' dan peningkatan kapasitas teknologi pada 
critical occupation list (COL). 
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Kemnaker, lanjutnya, telah menyampaikan konsep proposal tersebut kepada pihak Singapura 
melalui Kemenko Perekonomian guna mendapatkan feed-back dari Singapura. Saat ini, pihak 
Singapura sedang mencermati potensi kerjasama yang dapat dijalin dan melakukan identifikasi 
terkait instansi yang relevan di negara tersebut. 

Dia menambahkan Indonesia juga meminta dukungan pemerintah Singapura untuk turut 
membantu pelindungan dan penanganan penyebaran pandemi Covid-19 serta promosi 
pentingnya vaksinasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga yang ada di Singapura. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Dengan adanya beberapa poin usulan 
perluasan kerja sama ini diharapkan ke depannya memberikan pengaruh positif bagi kemajuan 
ekosistem teknologi digitalisasi di Indonesia 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Konsep proposal tersebut telah 
disampaikan kepada pihak Singapura melalui Kemenko Perekonomian guna mendapatkan feed 
back dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura sedang mencermati potensi kerja sama yang 
dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait instansi yang relevan di Singapura, 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Indonesia meminta dukungan 
pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat, antara lain 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work; human 
capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive labour protection in 
the changing world of work 

 

Ringkasan 

Kerja sama bilateral yang sudag dibangun Indonesia bersama negara-negara lain di bidang 
ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan negara Singapura. Peningkatan 
tersebut berkaitan dengan permintaan bantuan tenaga ahli (expert) Singapura untuk 
pengembangan Innovation Center dan Talent Hub Kemnaker guna transfer pengetahuan dan 
inovasi terkait digitalisasi teknologi bagi kaum muda dan pengembangan ekosistem digital di 
Indonesia. 

 

  



 

36 
 

INDONESIA DORONG PENINGKATAN KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN DENGAN 
SINGAPURA 

Kerja sama bilateral yang sudag dibangun Indonesia bersama negara-negara lain di bidang 
ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan negara Singapura. 

Peningkatan tersebut berkaitan dengan permintaan bantuan tenaga ahli (expert) Singapura 
untuk pengembangan Innovation Center dan Talent Hub Kemnaker guna transfer pengetahuan 
dan inovasi terkait digitalisasi teknologi bagi kaum muda dan pengembangan ekosistem digital 
di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi usai melakukan 
pertemuan bilateral dengan Menteri Ketenagakerjaan Singapura, Tan See Leng di Catania, Italia, 
Selasa (22/6) waktu setempat. 

"Dengan adanya beberapa poin usulan perluasan kerja sama ini diharapkan ke depannya 
memberikan pengaruh positif bagi kemajuan ekosistem teknologi digitalisasi di Indonesia," jelas 
Anwar. 

Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan juga progres kerja sama antara Indonesia dan Singapura 
terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi (Tech Talent). Pembhasan ini 
dilakukan Kemnaker bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga 
terkait. 

Adapun ruang lingkup kerja sama yang diharapkan antara lain penempatan expert dari 
Singapura, pengembangan virtual reality, ToT bagi instruktur BLK, tech training untuk 
mendukung implementasi “Making Indonesia 4.0” dan peningkatan kapasitas teknologi pada 
critical occupation list (COL). 

"Konsep proposal tersebut telah disampaikan kepada pihak Singapura melalui Kemenko 
Perekonomian guna mendapatkan feed back dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura sedang 
mencermati potensi kerja sama yang dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait instansi 
yang relevan di Singapura," jelasnya. 

Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan juga permohonan dukungan kepada 
Pemerintah Singapura untuk kesuksesan ASEAN Labour Ministerial Meeting (2020-2022) dan 
kesuksesan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. 

"Indonesia meminta dukungan pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang 
akan diangkat, antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing 
world of work; human capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive 
labour protection in the changing world of work," kata Anwar. 

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga meminta dukungan kepada Pemerintah Singapura untuk 
turut membantu pelindungan dan penanganan penyebaran pandemi Covid-19 dan promosi 
pentingnya vaksinasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga yang ada di Singapura. 

Dari hasil pertemuan tersebut, Sekjen Anwar menyampaikan dukungan penuh Pemerintah 
Singapura dalam presidensi Labour Employment Minister Meeting (LEMM) - Employment Working 
Group (EWG) Indonesia pada G20 tahun depan. 
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Untuk memutus mata rantai Covid-19, di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, Pemerintah 
setempat memperketat pemulangan PMI dari Kota Surabaya hingga ke Kabupaten Sampang. 
Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja DPMPTSP dan Naker 
Sampang Agus Sumarso menyampaikan Prokes ketat saat penjemputan TKI yang pulang dari 
perantauan memang menjadi prinsip pemerintah daerah. Hal itu untuk mengantisipasi sebaran 
Covid-19. 

 

CEGAH SEBARAN COVID-19, PEMULANGAN PMI SAMPANG PAKAI PROKES KETAT 

Sampang : Untuk memutus mata rantai Covid-19, di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, 
Pemerintah setempat memperketat pemulangan PMI dari Kota Surabaya hingga ke Kabupaten 
Sampang. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja DPMPTSP dan Naker 
Sampang Agus Sumarso menyampaikan Prokes ketat saat penjemputan TKI yang pulang dari 
perantauan memang menjadi prinsip pemerintah daerah. Hal itu untuk mengantisipasi sebaran 
Covid-19. 

"Para PMI saat tiba di bandara langsung menjalani screning dan tes swab antigen untuk 
mengetahui terjangkit tidaknya Covid-19," katanya Selasa (22/6/2021). 

Selain itu saat tiba di Kota Bahari juga dilakukan himbauan agar melakukan isolasi mandiri 
dirumah dan aktif dilakukan pemantauan oleh pihak tim kesehatan di tingkat Kecamatan. 

"Sedangkan bagi PMI yang terkonfirmasi Covid-19, sementara tidak dipulangkan dan menjalani 
isolasi di rumah sakit lapangan indra pura Kota Surabaya hingga dinyatakan bebas Covid-19, 
baru mereka bisa pulang ke kampung halamannya," pungkasnya. 
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Anda sedang mencari lowongan kerja Depok terbaru? Ada dua perusahaan yang tengah 
membuka loker Depok untuk Juni 2021 ini. Dihimpun TribunJabar.id dari laman Karirhub 
Kemnaker, loker pertama yang dibuka adalah PT Surganya Motor Indonesia, sebuah tempat 
reparasi dan perawatan sepeda motor. Kemudian, perusahaan kedua adalah PT Tas Indonesia 
Megah . 

 

LOWONGAN KERJA DEPOK TERBARU JUNI 2021, 2 PERUSAHAAN INI BUKA LOKER 
MENARIK, LULUSAN SMA BISA LAMAR 

Anda sedang mencari lowongan kerja Depok terbaru? Ada dua perusahaan yang tengah 
membuka loker Depok untuk Juni 2021 ini. 

Dihimpun TribunJabar.id dari laman Karirhub Kemnaker, loker pertama yang dibuka adalah PT 
Surganya Motor Indonesia, sebuah tempat reparasi dan perawatan sepeda motor. 

Kemudian, perusahaan kedua adalah PT Tas Indonesia Megah . 

Berikut info lengkapnya: Lowongan di PT Tas Indonesia Megah Lokasi: Limo, Limo, Depok, Jawa 
Barat, Indonesia 1. Cleaning Service - Persyaratan: Pendidikan minimal SMA/sederajat - Memiliki 
pengalaman minimal 1 tahun di bidangnya Rentang usia: 19-30 tahun Lowongan berakhir pada 
28 Juni 2021 Untuk melamar, silakan akses link berikut ini: LINK Lowongan PT Surganya Motor 
Indonesia Lokas: Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Indonesia 1. IT Development 
Kualifikasi: - Sarjana Teknologi Informasi, Sistem Informasi. 

- Berpengalaman dalam pemrograman VB.net dan berbasis web (PHP/Java) dan database MS 
SQL dan PostgreSQL. 

- Berpengalaman dalam teknis / pengembangan Odoo akan menjadi keuntungan. 

- Keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang baik. 
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Deskripsi Pekerjaan: - Mengembangkan & memelihara sistem Planet Ban. 

Jenis pekerjaan: Full time Rentang usia: 25-30 tahun Minimal pengalaman: 1 tahun Untuk 
melamar, akses link ini: LINK 2. Coordinator Learning Production Deskripsi pekerjaan: - 
Mengembangkan sistem E-Learning sesuai dengan analisis kebutuhan pengguna dan 
manajemen - PT.Surganya Motor Indonesia. 

- Memastikan produksi video klip pagi setiap bulan. 

- Mendidik dan mensosialisasikan program pembelajaran produksi kepada pengguna. 

Syarat: - D3/S1 DKV/Teknologi Informasi/Multimedia. 

- Berpengalaman dalam pembuatan skenario/storyboard. 

- Menguasai PHP dengan baik; Hypertext Prepocessor dan Coding. 

- Secara mendalam - pengetahuan tentang teknologi informasi dan sistem E-learning. 

Penempatan : HO - Depok Rentang usia: 27-35 tahun Minimal pengalaman: 1 tahun Untuk 
melamar, silakan akses link ini: LINK 3. Digital Marketing Staff Deskripsi Pekerjaan: - Membuat 
design untuk keperluan content media sosial harian. 

- Membuat design untuk keperluan content facebook Grand Opening Website Planet Ban. 

- Membuat design untuk keperluan content media sosial perihal Recruitment. 

Persyaratan Khusus - Memahami copywriting dan menguasai teknik fotografi dasar. 

- Menguasai adobe photoshop/ilustrator. 

- Mengerti facebook business/ads lebih diutamakan. 

- Menguasai teknik fotografi dasar. 

- Menguasai sosial media ; Facebook, Instagram dan Twitter. 

Rentang usia: 17/25 tahun Minimal pengalaman 1 tahun Untuk melamar, akses link berikut ini: 
LINK Itulah info lowongan kerja Depok terbaru 2021. 
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Narasumber 

negative - dr Widji Lestariono (Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi) Iya ada lima buruh migran 
yang positif COVID-19. Sekarang mereka menjalani isolasi di Balai Diklat 

neutral - dr Widji Lestariono (Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi) Dari awal sudah ada 400-an 
lebih PMI yang pulang kampung ke Banyuwangi. Dari jumlah buruh migran tersebut, 5 orang di 
antaranya terkonfirmasi positif COVID-19 

positive - dr Widji Lestariono (Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi) Kalau yang negatif, isolasi 
di Balai Diklat cukup tiga hari, dan selanjutnya isolasi mandiri di rumah masing-masing. Untuk 
PMI yang positif, kita isolasi sampai sepuluh hari. Dan sebelum kita perbolehkan pulang, kita 
swab lagi untuk memastikan mereka sudah negatif COVID-19 

negative - dr Widji Lestariono (Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi) Baik dari yang PMI maupun 
pasien positif lainnya, kita belum menemukan adanya kasus COVID-19 varian baru 

positive - dr Widji Lestariono (Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi) Kalau PMI pulang harus kita 
terima. Karena mereka juga warga kita yang pulang kampung dari luar negeri. Namun tetap ada 
perlakuan khusus sebagaimana pedoman penanganan terhadap mereka yang baru datang dari 
luar negeri 

 

Ringkasan 

Pekerja migran Indonesia (PMI)/TKI asal Kabupaten Banyuwangi yang diisolasi di Balai Diklat 
PNS positif COVID-19. Mereka baru datang dari tiga negara, yakni Malaysia, Hong Kong, dan 
Taiwan. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi dr Widji Lestariono mengatakan, kelima buruh 
migran tersebut saat ini menjalani isolasi terpusat di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang 
berada di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. "Iya ada lima buruh migran yang positif COVID-19. 
Sekarang mereka menjalani isolasi di Balai Diklat," katanya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 
22 Juni 2021. 
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5 TKI ASAL BANYUWANGI POSITIF COVID-19 

Pekerja migran Indonesia (PMI)/TKI asal Kabupaten Banyuwangi yang diisolasi di Balai Diklat 
PNS positif COVID-19. Mereka baru datang dari tiga negara, yakni Malaysia, Hong Kong, dan 
Taiwan. 

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi dr Widji Lestariono mengatakan, kelima buruh migran 
tersebut saat ini menjalani isolasi terpusat di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berada 
di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. 

"Iya ada lima buruh migran yang positif COVID-19. Sekarang mereka menjalani isolasi di Balai 
Diklat," katanya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 22 Juni 2021. 

Diakui dr. Rio, sapaan akrabnya, sesuai pedoman penanganan orang yang baru pulang dari luar 
negeri, buruh migran harus menjalani isolasi terlebih dahulu di Balai Diklat sebelum pulang ke 
rumah masing-masing. Di sana, mereka menjalani pemeriksaan swab untuk memastikan 
terbebas dari COVID-19. 

"Dari awal sudah ada 400-an lebih PMI yang pulang kampung ke Banyuwangi. Dari jumlah buruh 
migran tersebut, 5 orang di antaranya terkonfirmasi positif COVID-19," ungkapnya. 

Karena positif COVID-19, kelima orang tersebut harus menjalani isolasi terpisah dengan PMI 
lainnya. Waktu isolasinya pun lebih lama daripada TKI yang negatif. 

"Kalau yang negatif, isolasi di Balai Diklat cukup tiga hari, dan selanjutnya isolasi mandiri di 
rumah masing-masing. Untuk PMI yang positif, kita isolasi sampai sepuluh hari. Dan sebelum 
kita perbolehkan pulang, kita swab lagi untuk memastikan mereka sudah negatif COVID-19," 
imbuhnya. 

Sejauh ini, kata Rio, belum ditemukan adanya kasus varian baru di Banyuwangi. "Baik dari yang 
PMI maupun pasien positif lainnya, kita belum menemukan adanya kasus COVID-19 varian baru," 
jelasnya. 

Meski TKI berpotensi tertular COVID-19 varian baru, namun kata Widji, pemerintah tidak bisa 
melarang para pahlawan devisa itu untuk pulang ke kampung halaman. 

"Kalau PMI pulang harus kita terima. Karena mereka juga warga kita yang pulang kampung dari 
luar negeri. Namun tetap ada perlakuan khusus sebagaimana pedoman penanganan terhadap 
mereka yang baru datang dari luar negeri," pungkasnya. 
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Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta investor 
PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) turut meningkatkan kualitas pendidikan di 
Halmahera Tengah. Luhut meminta agar IWIP membangun politeknik di wilayah tesebut. Hal itu 
disampaikan Luhut saat berkunjung ke kawasan IWIP di Halmahera Tengah, Maluku Utara, 
Selasa (22/6/2021). 

 

PEKERJA ASING KE INDUSTRI STRATEGIS, LUHUT: KITA NGGAK BOLEH MARAH-
MARAH 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta investor 
PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) turut meningkatkan kualitas pendidikan di 
Halmahera Tengah. Luhut meminta agar IWIP membangun politeknik di wilayah tesebut. 

Hal itu disampaikan Luhut saat berkunjung ke kawasan IWIP di Halmahera Tengah, Maluku 
Utara, Selasa (22/6/2021). 

"Saya minta juga untuk IWIP membantu tingkatkan kualitas pendidikan disini dengan 
membangun politeknik seperti di Morowali. Sehingga nanti anak-anak lokal bisa menikmati 
pendidikan yang berkualitas," katanya dalam keterangan tertulis. 

Dengan kondisi kawasan industri yang terintegrasi tersebut, menurut Luhut sudah dapat menjadi 
tempat praktik yang bagus. 

"Jadi semua industri strategis seperti ini, nanti harus ada Poltek (Politeknik) yang khusus untuk 
menampung anak-anak di sekitar pabrik agar suatu ketika bisa menggantikan pegawai-pegawai 
asing di pabrik-pabrik ini," ujarnya. 

Menurut Luhut, kurang tepat bila hanya menyalahkan masuknya tenaga asing ke sektor-sektor 
industri strategis tanpa mempelajari teknologi yang mereka miliki. Dengan mempelajarinya, 
maka terjadi alih teknologi. 



 

43 
 

"Kita ngga boleh marah-marah karena ngga dapat tempat karena bagaimana juga teknologinya 
kita harus belajar juga. Jadi ada alih teknologi," ujarnya. 

Dalam kunjungan tersebut, Luhut juga mengamati sudah mulai ada tenaga kerja lokal yang 
bekerja di bagian teknis. 

"Seperti kita lihat tadi di room control sudah banyak anak-anak kita. Ada yang dari jurusan 
Matematika, Pariwisata dan macam-macam. Tapi saya minta harus ada sekolah yang khusus 
agar bisa lebih bagus ke depannya," ujarnya. 

Selain Politeknik untuk masyarakat lokal, Luhut juga meminta kepada Vice President PT 
Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kevin He untuk memperhatikan aspek lingkungan. 
Dia juga minta agar PT IWIP melakukan penanaman mangrove di sekitar kawasan seperti di 
Kawasan Industri Morowali. 

"Saya minta juga kepada Kevin agar lingkungan dijaga sehingga lebih bersih, seperti air 
pengeluaran dari power plan PLTU agar diperiksa sehingga clean," urainya. 

"Saya minta juga Pemda bisa terlibat dalam penanaman (mangrove) tersebut," ujarnya. 
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Judul Ojo Ngamuk Sik! Ini Lho Alasan Luhut Kenapa RI Banjir TKA China 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend TKA di Halmahera Tengah 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/463550/34/ojo-ngamuk-sik-ini-lho-
alasan-luhut-kenapa-ri-banjir-tka-china-1624370766 

Jurnalis Rina Anggraeni 

Tanggal 2021-06-22 21:44:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan 
alasan mengapa pemerintah membutuhkan tenaga kerja asing atau TKA dari China untuk 
menggarap pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik di Halmahera Tengah. 

Menurut dia TKA China diperlukan untuk belajar teknologi, dengan demikian tidak tepat jika 
setiap ada TKA yang masuk kemudian kerjasanya cuma bisa bisa menayalahkan dan marah-
marah. "Kita nggak boleh marah-marah. Bagaimanapun juga teknologinya kita harus belajar. 
Jadi ada alih teknologi," ujar Luhut, Selasa (22/6/2021). 

 

OJO NGAMUK SIK! INI LHO ALASAN LUHUT KENAPA RI BANJIR TKA CHINA 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan 
alasan mengapa pemerintah membutuhkan tenaga kerja asing atau TKA dari China untuk 
menggarap pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik di Halmahera Tengah. 

Menurut dia TKA China diperlukan untuk belajar teknologi, dengan demikian tidak tepat jika 
setiap ada TKA yang masuk kemudian kerjasanya cuma bisa bisa menayalahkan dan marah-
marah. "Kita nggak boleh marah-marah. Bagaimanapun juga teknologinya kita harus belajar. 
Jadi ada alih teknologi," ujar Luhut, Selasa (22/6/2021). 

Dia meminta agar IWIP turut membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Halmahera Tengah 
sehingga ke depan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tangguh mampu menyerap 
keahlian teknologi. Sebab itu, pihaknya meminta IWIP mendirikan Politeknik seperti di Morowali. 

"Saya minta juga untuk IWIP membantu tingkatkan kualitas pendidikan disini dengan 
membangun politeknik seperti di Morowali. Sehingga nanti anak-anak lokal bisa menikmati 
pendidikan yang berkualitas," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (24/6/2021). 

Dengan kondisi kawasan industri yang terintegrasi tersebut, menurut Menko Luhut sudah dapat 
menjadi tempat praktik yang bagus. "Jadi semua industri strategis seperti ini, nanti harus ada 
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Poltek yang khusus untuk menampung anak-anak di sekitar pabrik agar suatu ketika bisa 
menggantikan pegawai-pegawai asing di pabrik-pabrik ini," ujarnya. 

Namun demikian, dari pengamatannya selama kunjungan itu, dia mengakui bahwa sudah mulai 
ada tenaga kerja lokal yang bekerja di bagian teknis. "Seperti kita lihat tadi di room control sudah 
banyak anak-anak kita. Ada yang dari jurusan Matematika, Pariwisata dan macam-macam. Tapi 
saya minta harus ada sekolah yang khusus agar bisa lebih bagus kedepannya," imbuhnya Selain 
minta dibangun Politeknik untuk masyarakat lokal, Menko Luhut juga meminta kepada Vice 
President PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kevin He untuk memperhatikan aspek 
lingkungan. "Saya minta juga kepada Kevin agar lingkungan dijaga sehingga lebih bersih, seperti 
air pengeluaran dari power plan PLTU agar diperiksa sehingga clean," urainya. 

Tak ketinggalan, dia juga minta agar PT IWIP melakukan penanaman mangrove di sekitar 
kawasan seperti di Kawasan Industri Morowali. "Saya minta juga Pemda bisa terlibat dalam 
penanaman (mangrove) tersebut," pintanya. 

Terakhir, Menko Luhut mengingatkan kepada PT IWIP untuk mengonsumsi kebutuhan industri 
dari pengusaha lokal seperti seperti telur ayam dan sebagainya. "Saya kira investasi disini akan 
terus meningkat dan rakyat disini juga harus bisa menikmati," pungkasnya. 

Sebagai informasi, selama 2.5 tahun sejak dilakukan peletakan batu pertama, investasi yang 
digelontorkan oleh gabungan investor Tiongkok (Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi) senilai kurang 
lebih USD 5 miliar dan akan terus bertambah hingga USD11 miliar. 

(nng). 
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Judul Menaker: Sertifikat Kompetensi Kerja Jamin Kualitas Lulusan Pelatihan 
Vokasi 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat 
penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. 
Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depannya, kita dorong agar para lulusan 
LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dan lain-lain 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS 
dalam peningkatan standar kompetensi kerja di bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan 
dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mengikuti standar peralatan dan kurikulum 
yang ada di Mustika Ratu, 

 

Ringkasan 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) diminta membekali lulusannya 
dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hal tersebut 
penting untuk mendukung agenda besar pembangunan sumber daya manusia (SDM) kompeten 
dan berdaya saing. 

 

MENAKER: SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA JAMIN KUALITAS LULUSAN 
PELATIHAN VOKASI 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) diminta membekali lulusannya 
dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 
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Hal tersebut penting untuk mendukung agenda besar pembangunan sumber daya manusia 
(SDM) kompeten dan berdaya saing. 

"Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui 
dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan 
LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat menerima 
audiensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS) secara virtual di Jakarta, 
Selasa (22/6). 

Pelatihan kompetensi oleh LPK dan BLK dituntut mampu menjawab kebutuhan yang lebih besar 
di dunia industri. Modul kurikulum dan program pelatihan pun harus menyesuaikan dengan 
kebutuhan industri. 

Dengan penyesuaian kurikulum, maka LPK/BLK tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang 
menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja. 

Oleh karenanya, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai 
dunia usaha dan para praktisi sehingga lulusan LPK/BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan 
dunia usaha. 

Hingga saat ini, lanjut Menaker Ida Fauziyah, pihaknya terus melakukan identifikasi LPK milik 
swasta dan BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar program 
pelatihan vokasi disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. 

"Ke depannya, kita dorong agar para lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari 
lembaga-lembaga pendidikan formal," sambung politisi PKB ini. 

Selama ini, Kemnaker melalui BLK telah bekerja sama dengan produk kecantikan Mustika Ratu 
dalam penggunaan sarana pelatihan peserta Asean Skill Competition di bidang kecantikan. 

"Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS dalam peningkatan standar kompetensi kerja di 
bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 
Mengikuti standar peralatan dan kurikulum yang ada di Mustika Ratu," katanya. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan 
Kemnaker untuk mendukung sektor pariwisata adalah kejuruan Spa Therapist. Bekerja sama 
dengan LPPMS, kejuruan spa alias traditional healing ini akan dapat melayani pasar tenaga kerja 
dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha secara mandiri. 

"Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan 
dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah 
bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dan lain-lain," demikian Ida Fauziyah. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker telah menyampaikan konsep 
proposal tersebut kepada pihak Singapura melalui Kemenko Perekonomian guna mendapatkan 
feedback dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura sedang mencermati potensi kerja sama yang 
dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait instansi yang relevan di Singapura 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Indonesia meminta dukungan 
pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat, antara lain 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, human 
capacity development for sustainable growth of productivity, dan adaptive labour protection in 
the changing world of work 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah Singapura menyampaikan 
dukungan penuh untuk isu-isu prioritas presidensi Indonesia tahun 2022, khususnya untuk isu 
pemberdayaan pekerja disabilitas pada tema penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan 
dan pasar kerja yang inklusif terhadap perubahan dunia kerja 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan perlunya 
peningkatan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan dengan Singapura. Pihaknya 
bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan 
pembahasan dalam rangka penyusunan konsep proposal kolaborasi pembangunan Tech Talent 
itu. 

Adapun ruang lingkup kerja sama yang diharapkan antara lain penempatan tenaga ahli atau 
expert dari Singapura, pengembangan virtual reality, ToT bagi instruktur BLK, tech training untuk 
mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 dan peningkatan kapasitas teknologi pada 
critical occupation list (COL). 
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RI COLEK SINGAPURA KIRIM TENAGA AHLI HINGGA INSTRUKTUR BLK 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan perlunya 
peningkatan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan dengan Singapura. Pihaknya 
bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan 
pembahasan dalam rangka penyusunan konsep proposal kolaborasi pembangunan Tech Talent 
itu. 

Adapun ruang lingkup kerja sama yang diharapkan antara lain penempatan tenaga ahli atau 
expert dari Singapura, pengembangan virtual reality, ToT bagi instruktur BLK, tech training untuk 
mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 dan peningkatan kapasitas teknologi pada 
critical occupation list (COL). 

"Kemnaker telah menyampaikan konsep proposal tersebut kepada pihak Singapura melalui 
Kemenko Perekonomian guna mendapatkan feedback dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura 
sedang mencermati potensi kerja sama yang dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait 
instansi yang relevan di Singapura," jelas Anwar dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021). 

Hal ini dia ungkapkan setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ketenagakerjaan 
Singapura Tan See Leng di Catania, Italia waktu setempat. 

Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan juga permohonan dukungan kepada 
Pemerintah Singapura untuk kesuksesan Kepemimpinan Indonesia pada ASEAN Labour 
Ministerial Meeting (2020-2022) dan kesuksesan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. 

"Indonesia meminta dukungan pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang 
akan diangkat, antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing 
world of work, human capacity development for sustainable growth of productivity, dan adaptive 
labour protection in the changing world of work," kata Anwar. 

Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan kepada Pemerintah Singapura untuk turut 
membantu pelindungan dan penanganan penyebaran pandemi COVID-19 dan promosi 
pentingnya vaksinasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga yang ada di Singapura. 

Dari hasil pertemuan tersebut, Anwar menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Singapura 
dalam presidensi Labour Employment Minister Meeting (LEMM) - Employment Working Group 
(EWG) Indonesia pada G20 tahun depan. 

"Pemerintah Singapura menyampaikan dukungan penuh untuk isu-isu prioritas presidensi 
Indonesia tahun 2022, khususnya untuk isu pemberdayaan pekerja disabilitas pada tema 
penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan pasar kerja yang inklusif terhadap 
perubahan dunia kerja," pungkasnya. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui 
dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan 
LPK/BLK bisa menjadi wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depannya, kita dorong agar para lulusan 
LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS 
dalam peningkatan standar kompetensi kerja di bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan 
dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mengikuti standar peralatan dan kurikulum 
yang ada di Mustika Ratu 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dll 

 

Ringkasan 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) diminta untuk membekali 
lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) . 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan sertifikat kompetensi memiliki arti sangat 
penting. Sertifikat kompetensi merupakan bagian yang terpisahkan dari definisi SDM kompeten 
dan berdaya saing. "Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, 
dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru 
itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dll., " ujar Ida. 
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MENAKER MINTA LPK - BLK BEKALI LULUSAN DENGAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 
KERJA 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) diminta untuk membekali 
lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) . 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan sertifikat kompetensi memiliki arti sangat 
penting. Sertifikat kompetensi merupakan bagian yang terpisahkan dari definisi SDM kompeten 
dan berdaya saing. 

"Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga 
apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Ida, Selasa 
(22/6/2021). 

Sertifikat kompetensi kerja menjamin kualitas lulusan pelatihan vokasi untuk mendukung agenda 
besar pembangunan SDM. 

Menaker Ida mengatakan, pelatihan kompetensi yang lakukan LPK dan BLK harus mampu 
menjawab kebutuhan yang lebih besar di dunia industri. 

Modul kurikulum dan program pelatihan pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. 

Dengan kurikulum maupun program yang menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, 
maka maka LPK/BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, 
melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja. 

Karenanya, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha. 

Pelatihan dilakukan melalui bimbingan para tutor dari berbagai dunia usaha dan para praktisi 
sehingga lulusan LPK/BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia usaha. 

Menaker Ida Fauziyah berujar pihaknya terus melakukan identifikasi LPK milik swasta, dan BLK 
yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar program pelatihan vokasi 
diterapkan disesuikan dengan kebutuhan pasar kerja. 

"Ke depannya, kita dorong agar para lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari 
lembaga-lembaga pendidikan formal," kata Menaker Ida. 

Ida Fauziyah menerima audiensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS) 
secara virtual di Jakarta, Selasa (22/6/2021). 

Dalam pertemuan virtual tersebut, Menaker Ida Fauziyah pun menyatakan untuk terus 
meningkatkan kerja sama dengan LPPMS. 

Menurutnya, selama ini Kemnaker melalui BLK telah bekerja sama dengan produk kecantikan 
Mustika Ratu dalam penggunaan sarana pelatihan peserta Asean Skill Competition dibidang 
kecantikan. 

"Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS dalam peningkatan standar kompetensi kerja di 
bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 
Mengikuti standar peralatan dan kurikulum yang ada di Mustika Ratu," katanya. 

Salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan Kemnaker untuk mendukung sektor pariwisata 
adalah kejuruan Spa Therapist. 
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Bekerja sama dengan LPPMS, kejuruan Spa alias traditional healing ini akan dapat melayani 
pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha secara mandiri. Sehingga, 
peluang kerja bagi lulusannya menjadi lebih besar. 

"Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan 
dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah 
bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dll," ujar Ida Fauziyah. 

Sementara LPPMS sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan BLK Komunitas yang 
telah ditunjuk oleh Kemnaker dengan menyiapkan instruktur, kurikulum dan model pelatihan 
untuk spa therapist. 
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K3 

Nama Media mediaindonesia.com 
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Ringkasan 

DALAM upaya melindungi serta bentuk kepedulian kepada para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan 
atau BPJAMSOSTEK menggelar kegiatan promotif dan preventif dengan menjalin kerja dengan 
pemberi kerja atau perusahaan. Untuk merealisasikan hal tersebut, BPJAMSOSTEK Kantor 
Cabang Jakarta Slipi membagikan 600 multivitamin dan poster acrylic tentang Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3). 

 

PEDULI PEKERJA, BPJAMSOSTEK BAGIKAN RATUSAN MULTIVITAMIN DAN POSTER 
K3 

DALAM upaya melindungi serta bentuk kepedulian kepada para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan 
atau BPJAMSOSTEK menggelar kegiatan promotif dan preventif dengan menjalin kerja dengan 
pemberi kerja atau perusahaan. 

Untuk merealisasikan hal tersebut, BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Slipi membagikan 600 
multivitamin dan poster acrylic tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

Pembagian 600 multivitamin kepada para pekerja dilaksanakan selama 2 hari. Kegiatan tersebut 
dilakukan dengan penyerahan multivitamin Achmad Fatoni selaku Kepala Kantor BPJAMSOSTEK 
Jakarta Slipi kepada pihak manajemen Hotel Grand Hyatt Jakarta dan PT. Staco Graha. 

Penyerahan secara simbolis hari pertama, Achmad Fatoni memberikan multivitamin kepada Ester 
Tetelepta dari Pihak Management Grand Hyatt Jakarta di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Senin 
(21/6). 

Sementara itu pada hari kedua, Fatoni menyerahkan multivitamin kepada staf HRD PT Staco 
Graha Ezra Ardian di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta, Selasa (22/6). 

Sementara itu untuk pembagian poster acrylic K3 dilaksanakan di Kantor Cabang Jakarta Slipi, 
pada Selasa (22/6) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dihadiri perwakilan HRD 
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dari dua perusahaan yaitu Abdurochman Ramdhani dari PT. Pertamina Trans Kontinental (PTK) 
dan Syahidah dari PT. Vads Indonesia. 

Dalam acaa penyerahan secara simbolis, Ester mengucapkan terima kasih banyak kepada 
BPJAMSOSTEK Jakarta Slipi karena telah memberikan perhatian. 

"Kami menyampaikan terima kasih kepada BPJAMSOSTEK yang telah memberi multivitami 
kepada a karyawan kami. Nantinya multivitamin tersebut akan kami bagikan langsung kepada 
pekerja yang ada di Hotel Grand Hyatt Jakarta," ucap Ester. 

Di sisi lain, Fatoni mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan peserta agar 
selalu menjaga kesehatan terutama saat bekerja. "Apalagi, saat ini kembali terjadi peningkatan 
angka penularan Covid-19 di Ibu Kota DKI Jakarta," jelasnya. 

Menutut Fatoni, kegiatan promotif preventif merupakan agenda rutin setiap tahun dari 
BPJAMSOSTEK dan bentuk kegiatannya disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang 
sedang terjadi. 

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program manfaat layanan tambahan 
bagi peserta BPJAMSOSTEK serta sebagai wujud perhatian serta dukungan dari BPJAMSOSTEK 
kepada masyarakat terutama para pekerja yang terdaftar dalam program BPJAMSOSTEK. 

"Diharapkan masyarakat akan selalu mengingat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan 
karena tanpa disadari hal-hal kecil yang kita lakukan seperti memakai masker, menjaga jarak, 
dan rajin mencuci tangan dapat mengurangi resiko terpapar Covid-19," ungkapnya. (RO/OL-09). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat 
penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. 
Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depannya, kita dorong agar para lulusan 
LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS 
dalam peningkatan standar kompetensi kerja di bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan 
dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mengikuti standar peralatan dan kurikulum 
yang ada di Mustika Ratu 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dll. 

positive - Kusuma Ida Anjani (Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu 
Tbk) Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan 
instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan dapat berjalan dengan 
baik 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyebut, sertifikat kompetensi kerja dari Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, 
sebelum mengantongi sertifikat, para SDM tersebut dilatih terlebih dahulu sesuai kemampuannya 
masing-masing. "Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK 
keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak 
terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Menteri Ketenagakerjaan 
(Menaker), Ida Fauziyah saat menerima audiensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mooryati 
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Soedibyo (LPPMS) secara virtual di Jakarta, Selasa (22/6/2021). "Sejumlah BLK Komunitas di 
kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk 
kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan 
Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dll., " ujar Ida. 

 

MENAKER IDA: SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA JAMIN KUALITAS SDM 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyebut, sertifikat kompetensi kerja dari Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, 
sebelum mengantongi sertifikat, para SDM tersebut dilatih terlebih dahulu sesuai kemampuannya 
masing-masing. 

"Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui 
dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan 
LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat 
menerima audiensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS) secara virtual 
di Jakarta, Selasa (22/6/2021). 

Pada kesempatan tersebut, Ida menegaskan, pelatihan kompetensi yang lakukan LPK dan BLK 
harus mampu menjawab kebutuhan yang lebih besar di dunia industri. Modul kurikulum dan 
program pelatihan pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan kurikulum 
maupun program yang menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka maka LPK/BLK 
nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan 
yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja. 

Oleh karenanya, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai 
dunia usaha dan para praktisi sehingga lulusan LPK/BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan 
dunia usaha. 

Hingga saat ini, lanjut Ida, pihaknya terus melakukan identifikasi LPK milik swasta, dan BLK yang 
dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar program pelatihan vokasi 
diterapkan disesuikan dengan kebutuhan pasar kerja. 

"Ke depannya, kita dorong agar para lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari 
lembaga-lembaga pendidikan formal," kata Ida. 

Dalam pertemuan virtual secara singkat tersebut, Ida pun menyatakan untuk terus 
meningkatkan kerja sama dengan LPPMS. Menurutnya, selama ini Kemnaker melalui BLK telah 
bekerja sama dengan produk kecantikan Mustika Ratu dalam penggunaan sarana pelatihan 
peserta Asean Skill Competition dibidang kecantikan. 

"Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS dalam peningkatan standar kompetensi kerja di 
bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 
Mengikuti standar peralatan dan kurikulum yang ada di Mustika Ratu," katanya. 

Ida menambahkan, salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan Kemnaker untuk 
mendukung sektor pariwisata adalah kejuruan Spa Therapist. Bekerja sama dengan LPPMS, 
kejuruan Spa alias traditional healing ini akan dapat melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, 
luar negeri, maupun wirausaha secara mandiri. Sehingga, peluang kerja bagi lulusannya menjadi 
lebih besar. 
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"Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan 
dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah 
bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dll., " ujar Ida. 

LPPMS pun sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan BLK Komunitas yang telah 
ditunjuk oleh Kemnaker. LPPMS akan menyiapkan instruktur, kurikulum dan model pelatihan 
untuk spa therapist. 

"Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan 
instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan dapat berjalan dengan 
baik, " kata Kusuma Ida Anjani selaku Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika 
Ratu Tbk. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat 
penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. 
Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depannya, kita dorong agar para lulusan 
LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal 

neutral - Kusuma Ida Anjani (Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu Tbk) 
Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan 
instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan dapat berjalan dengan 
baik 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sertifikat kompetensi kerja akan 
menjamin kualitas lulusan pelatihan vokasi dati Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan 
Kerja (BLK). Untuk mendukung agenda besar pembangunan sumber daya manusia (SDM), LPK 
dan BLK diminta untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat kompetensi tersebut merupakan bagian yang 
terpisahkan dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing. 

 

MENTERI: SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA JAMIN KUALITAS LULUSAN VOKASI 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sertifikat kompetensi 
kerja akan menjamin kualitas lulusan pelatihan vokasi dati Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan 
Balai Latihan Kerja (BLK). 

"Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui 
dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan 
LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," kata Menaker Ida dalam keterangannya, Jakarta, Selasa. 
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Untuk mendukung agenda besar pembangunan sumber daya manusia (SDM), LPK dan BLK 
diminta untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat kompetensi tersebut merupakan bagian yang terpisahkan 
dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing. 

Menaker Ida mengatakan pelatihan kompetensi yang dilakukan LPK dan BLK harus mampu 
menjawab kebutuhan yang lebih besar di dunia industri. Modul kurikulum dan program pelatihan 
juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. 

Dengan kurikulum dan program yang menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka 
maka LPK dan BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, 
melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja. 

Oleh karena itu, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan industri atau dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari 
berbagai dunia usaha dan para praktisi sehingga lulusan LPK dan BLK memiliki kemampuan yang 
dibutuhkan dunia usaha. 

Hingga saat ini, Menaker Ida Fauziyah mengatakan pihaknya terus melakukan identifikasi LPK 
milik swasta, dan BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar 
program pelatihan vokasi diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. 

"Ke depannya, kita dorong agar para lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari 
lembaga-lembaga pendidikan formal," ujar Menaker. 

Menaker Ida menuturkan salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan pihaknya untuk 
mendukung sektor pariwisata adalah kejuruan SPA therapist. Bekerja sama dengan Lembaga 
Pendidikan Dan Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS), kejuruan spa alias traditional healing itu 
akan dapat melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha secara 
mandiri, sehingga peluang kerja bagi lulusannya menjadi lebih besar. 

Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan 
dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah bekerja sama antara lain dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, 
dan Wardah. 

Sementara LPPMS sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan BLK Komunitas yang 
telah ditunjuk oleh Kemnaker. LPPMS akan menyiapkan instruktur, kurikulum dan model 
pelatihan untuk spa therapist. 

"Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan 
instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan dapat berjalan dengan 
baik," kata Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu Tbk Kusuma Ida 
Anjani. 

. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat 
penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. 
Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depannya, kita dorong agar para lulusan 
LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS 
dalam peningkatan standar kompetensi kerja di bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan 
dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mengikuti standar peralatan dan kurikulum 
yang ada di Mustika Ratu 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dan lain-lain 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga akan memberikan assist, pelatihan 
Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan 
SPA yang didirikan dapat berjalan dengan baik 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai 
Latihan Kerja (BLK) untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pembangunan 
Sumber Daya Manusia (SDM). "Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan 
LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila 
tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021). 
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"Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan 
dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah 
bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dll., " ujar Ida. 

 

KEMNAKER MINTA LPK DAN BLK BEKALI LULUSAN DENGAN SERTIFIKAT 
KOMPETENSI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai 
Latihan Kerja (BLK) untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pembangunan 
Sumber Daya Manusia (SDM). 

"Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui 
dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan 
LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dalam 
keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021). 

Hal tersebut ia ungkapkan saat menerima audiensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mooryati 
Soedibyo (LPPMS) secara virtual di Jakarta, Selasa (22/6). 

Lebih lanjut, Ida mengatakan, pelatihan kompetensi yang lakukan LPK dan BLK harus mampu 
menjawab kebutuhan yang lebih besar di dunia industri. Modul kurikulum dan program pelatihan 
pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan kurikulum maupun program yang 
menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka maka LPK atau BLK nantinya tidak 
lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap 
kerja dan dibutuhkan pasar kerja. 

Oleh karena itu, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai 
dunia usaha dan para praktisi sehingga lulusan LPK/BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan 
dunia usaha. 

Ida melanjutkan, hingga saat ini, pihaknya terus melakukan identifikasi LPK milik swasta, dan 
BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar program pelatihan 
vokasi diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. 

"Ke depannya, kita dorong agar para lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari 
lembaga-lembaga pendidikan formal," ungkap Ida. 

Dalam pertemuan virtual secara singkat tersebut, Ida menyatakan untuk terus meningkatkan 
kerja sama dengan LPPMS. Menurutnya, selama ini Kemnaker melalui BLK telah bekerja sama 
dengan produk kecantikan Mustika Ratu dalam penggunaan sarana pelatihan peserta Asean Skill 
Competition bidang kecantikan. 

"Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS dalam peningkatan standar kompetensi kerja di 
bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 
Mengikuti standar peralatan dan kurikulum yang ada di Mustika Ratu," jelas Ida. 

Ida menambahkan, salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan Kemnaker untuk 
mendukung sektor pariwisata adalah kejuruan Spa Therapist. Bekerja sama dengan LPPMS, 
kejuruan Spa alias traditional healing ini akan dapat melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, 
luar negeri, maupun wirausaha secara mandiri. Sehingga, peluang kerja bagi lulusannya menjadi 
lebih besar. 
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"Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan 
dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah 
bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dan lain-lain, " ujar Ida Fauziyah. 

Sementara LPPMS pun sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan BLK Komunitas 
yang telah ditunjuk oleh Kemnaker. LPPMS akan menyiapkan instruktur, kurikulum dan model 
pelatihan untuk spa therapist. 

"Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan 
instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan dapat berjalan dengan 
baik, " ungkap Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu Tbk. Kusuma Ida 
Anjani. 
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Judul Menaker Ida: Sertifikat Kompetensi Kerja Jamin Kualitas Lulusan 
Pelatihan Vokasi 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Sertifikat Kompetensi Kerja 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/463402/34/menaker-ida-sertifikat-
kompetensi-kerja-jamin-kualitas-lulusan-pelatihan-vokasi-1624363616 

Jurnalis Michelle Natalia 

Tanggal 2021-06-22 20:12:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat 
penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. 
Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depannya, kita dorong agar para lulusan 
LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal 

 

Ringkasan 

Guna mendukung agenda besar pembangunan SDM, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai 
Latihan Kerja (BLK) diminta untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Karena sertifikat kompetensi tersebut merupakan 
bagian yang terpisahkan dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing. "Sertifikat kompetensi 
memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya 
sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa 
menjadi wirausaha," ujar Menaker Ida Fauziyah, Selasa (22/6/2021). 

 

MENAKER IDA: SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA JAMIN KUALITAS LULUSAN 
PELATIHAN VOKASI 

Menaker Ida: Sertifikat Kompetensi Kerja Jamin Kualitas Lulusan Pelatihan Vokasi Michelle 
Natalia Selasa, 22 Juni 2021 - 19:25 WIB loading. 

Menaker Ida Fauziyah. FOTO/Kemnaker JAKARTA - Guna mendukung agenda besar 
pembangunan SDM, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) diminta untuk 
membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
(BNSP). Karena sertifikat kompetensi tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari definisi 
SDM kompeten dan berdaya saing. 
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"Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui 
dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan 
LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Menaker Ida Fauziyah, Selasa (22/6/2021). 

Ida mengatakan, pelatihan kompetensi yang lakukan LPK dan BLK harus mampu menjawab 
kebutuhan yang lebih besar di dunia industri. Modul kurikulum dan program pelatihan pun harus 
menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan kurikulum maupun program yang 
menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka maka LPK/BLK nantinya tidak lagi 
menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja 
dan dibutuhkan pasar kerja. 

Oleh karenanya, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai 
dunia usaha dan para praktisi sehingga lulusan LPK/BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan 
dunia usaha. 

Hingga saat ini, lanjut Ida, pihaknya terus melakukan identifikasi LPK milik swasta, dan BLK yang 
dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar program pelatihan vokasi 
diterapkan disesuikan dengan kebutuhan pasar kerja. "Ke depannya, kita dorong agar para 
lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal," 
kata Ida. 

Dalam pertemuan virtual secara singkat tersebut, Ida pun menyatakan untuk terus 
meningkatkan kerja sama dengan LPPMS. Menurutnya, selama ini Kemnaker melalui BLK telah 
bekerja sama dengan produk kecantikan Mustika Ratu dalam penggunaan sarana pelatihan 
peserta Asean Skill Competition dibidang kecantikan. 

(nng). 
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Judul Dukung Sektor Pariwisata, Kemenaker Kembangkan Kejuruan Spa 
Therapist 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, 
Kemenaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah, dan lainnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS 
dalam peningkatan standar kompetensi kerja di bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan 
dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 

neutral - Ida Anjani (Direktur Business Development and Innovation PT Mustika Ratu Kusuma) 
Kami juga akan memberikan assist, pelatihan training for trainer (TFT) bagi penyiapan instruktur 
Spa Therapist agar BLK Komunitas kejuruan Spa Therapist yang didirikan dapat berjalan dengan 
baik 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga apabila tidak terserap di pasar 
kerja, lulusan LPK atau BLK bisa menjadi wirausaha 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) (Dengan demikian) maka LPK atau BLK 
nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan 
yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depannya, kami dorong agar para lulusan 
LPK atau BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal 

 

Ringkasan 

Salah satu kejuruan pelatihan yang sedang dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemenaker) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini adalah Spa Therapist. Menurut Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pengembangan kejuruan Spa Therapist dapat 
mendukung sektor pariwisata. Oleh karena itu, kata dia, sejumlah BLK Komunitas di Danau Toba, 
Borobudur, Mandalika dan Labuhan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan Spa Therapist. 
"Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan 
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dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah 
bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dll., " ujar Ida. 

 

DUKUNG SEKTOR PARIWISATA, KEMENAKER KEMBANGKAN KEJURUAN SPA 
THERAPIST 

- Salah satu kejuruan pelatihan yang sedang dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemenaker) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini adalah Spa Therapist. 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pengembangan kejuruan Spa 
Therapist dapat mendukung sektor pariwisata. 

Oleh karena itu, kata dia, sejumlah BLK Komunitas di Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan 
Labuhan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan Spa Therapist. 

"Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemenaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, 
Mustika Ratu, Wardah, dan lainnya," papar Menaker Ida, seperti dalam keterangan tertulis yang 
diterima Kompas.com. 

Hal tersebut disampaikan Menaker Ida saat menerima audiensi Lembaga Pendidikan dan 
Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS) secara virtual di Jakarta, Selasa (22/6/2021). 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email Ia mengatakan, kerja sama tersebut dapat melayani pasar tenaga kerja dalam 
negeri, luar negeri, dan wirausaha secara mandiri. 

Selain itu, lanjut dia, peluang kerja bagi lulusan kejuruan Spa Therapist pun akan lebih besar. 

Menaker Ida pun menyatakan, Kemenaker akan terus meningkatkan kerja sama dengan LPPMS. 

"Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS dalam peningkatan standar kompetensi kerja di 
bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri," 
kata Menaker Ida. 

Perlu diketahui, selama ini Kemenaker melalui BLK telah menggunakan produk kecantikan 
Mustika Ratu untuk digunakan selama pelatihan peserta Asean Skill Competition di bidang 
kecantikan. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Business Development and Innovation PT Mustika Ratu 
Kusuma Ida Anjani mengatakan, pihaknya akan menyiapkan instruktur, kurikulum, dan model 
pelatihan untuk kejuruan Spa Therapist. 

"Kami juga akan memberikan assist, pelatihan training for trainer (TFT) bagi penyiapan instruktur 
Spa Therapist agar BLK Komunitas kejuruan Spa Therapist yang didirikan dapat berjalan dengan 
baik," kata Kusuma. 

Pada kesempatan yang sama, Menaker Ida mengatakan, sertifikasi kompetensi memiliki arti yang 
sangat penting. 

Menurutnya, keahlian Lulusan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) akan 
semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. 



 

67 
 

"Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK atau BLK bisa menjadi wirausaha," 
kata Menaker Ida. 

Menaker Ida juga mengatakan, pelatihan kompetensi yang dilakukan LPK dan BLK harus mampu 
menjawab kebutuhan yang lebih besar di dunia industri. 

Artinya, model kurikulum dan program pelatihan di LPK dan BLK harus menyesuaikan kebutuhan 
industri. 

"(Dengan demikian) maka LPK atau BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang 
menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja," ujar 
Menaker Ida. 

Untuk memastikan lulusan LPK dan BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan di dunia usaha, 
kata Menaker Ida, pendidikan pelatihan atau vokasi bagi calon pencari kerja perlu mendapat 
bimbingan para tutor dan praktisi dari berbagai dunia usaha. 

Menaker Ida menyebutkan, saat ini Kemenaker terus melakukan identifikasi LPK milik swasta 
dan BLK yang dikelola pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan program vokasi sudah 
sesuai dengan kebutuhan pasar. 

"Ke depannya, kami dorong agar para lulusan LPK atau BLK agar dapat bersaing dengan lulusan 
dari lembaga-lembaga pendidikan formal," tuturnya. 
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Judul Program Silent Center Sukabumi ditargetkan mampu turunkan angka 
pengangguran 
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News Value Rp 52.500.000 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Program Sukabumi Integrated Labour and Employmert (Silent) Center yang disiapkan 
Pemerintah Kabupaten Sukabumi ditargetkan mampu menurunkan angka pengangguran di 
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. "Program Silent Center ini merupakan salah satu program 
unggulan dalam 100 hari kerja Bupati Sukabumi Marwan Hamami dan Wabup Sukabumi Iyos 
Somantri dalam bidang ketenagakerajan," kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Sukabumi, 
Selasa. 

 

PROGRAM SILENT CENTER SUKABUMI DITARGETKAN MAMPU TURUNKAN ANGKA 
PENGANGGURAN 

Sukabumi, Jabar - Program Sukabumi Integrated Labour and Employmert (Silent) Center yang 
disiapkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi ditargetkan mampu menurunkan angka 
pengangguran di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

"Program Silent Center ini merupakan salah satu program unggulan dalam 100 hari kerja Bupati 
Sukabumi Marwan Hamami dan Wabup Sukabumi Iyos Somantri dalam bidang 
ketenagakerajan," kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Sukabumi, Selasa. 

Menurut dia, Silent Center ini merupakan aplikasi berbentuk website yang bisa digunakan oleh 
siapapun yang sedang mencari info terkait ketenagakerjaan. Warga khusus pencari kerja bisa 
membuka di website https://disnakertrans.sukabumikab.go.id/. 

Dalam website tersebut berbagai informasi dunia pekerjaan, industri, perusahaan, pelatihan, 
bursa kerja, lowongan kerja, serikat pekerja hingga informasi pekerja migran Indonesia pun ada. 
Bahkan dalam aplikasi tersebut mempermudah pencari kerja dalam membuat kartu tenaga kerja. 

Sehingga, mereka bisa mecari informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan 
keinginannya. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga bisa membantu para pengusaha yang 
membutuhkan tenaga kerja sesuai kriteria perusahaannya. 
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"Dengan adanya aplikasi ini pencari kerja akan dengan cepat dan mudah mencari pekerjaan, 
sehingga kami targetkan angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi terus berkurang," 
tambahnya. 

Di sisi lain, Marwan mengatakan Pemkab Sukabumi sata ini terus menggenjot masyarakatnya 
agar bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing untuk menjadi pelaku 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

Apalagi seperti diketahui, kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali ini memiliki sumber daya 
alam (SDM) seperti di sektor pariwisata dan pertanian yang mumpuni tinggal sejauh mana 
kreatifitas dalam memanfaatkan potensi tersebut. 

Jika potensi sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan maka perekonomian warga bisa lebih cepat 
terdongkrak, ditambah Pemkab Sukabumi sangat mendukungnya karena program peningkatan 
ekonomi berbasis masyarakat terus digenjot pihaknya. 

Belum lagi pembangunan akses perhubungan yang dibangun pemerintah pusat mulai dari Jalan 
Tol Bocimi, Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor dan ke depan dibangun Bandara Sukabumi dan 
yang viral saat ini juga akan dibangun Bukit Algoritma di Kecamatan Cikidang yang menyerupai 
Silicon Valley di Amerika Serikat tentu harus dimanfaatkan. 

Ditambah, berbagai pembangunan yang dilakukan Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jabar yang 
tujuannya juga untuk mempermudah warga mendapatkan akses perekonomian, pendidikan, 
kesehatan dan lain-lain masyarakat bisa memanfaatkannya. Jangan sampai setelah 
pembangunan ini selesai malah menjadi penonton di daerahnya sendiri. 
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Narasumber 

positive - Teguh Wiyono (Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Semarang) 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 

 

Ringkasan 

Bupati 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 pendapa 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 (16/6/2021). 

 

JOB FAIR ONLINE, BUPATI KENDAL SERAHKAN SANTUNAN BPJAMSOSTEK 

Bupati 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 
pendapa 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 (16/6/2021). 

Santunan diterima Haryono selaku suami dari Ruwanti yang sakit di Singapura (bekerja sebagai 
pekerja migran Indonesia melalui PT Bumimas Kantong Besari). 
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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 Rpb85.000.000, santunan beasiswa 
pendidikan SD Rp 1.200.000/tahun, SMP Rp 1.800.000/tahun; SMA Rp 2.400.000/tahun, 
Perguruan Tinggi Rp 3.000.000/tahun. 

Bupati Kendal Dico mengatakan, meskipun mencari dan melamar pekerjaan secara virtual, pihak 
penyelenggara tetap memberikan layanan yang terbaik agar pelamar kerja mengetahui semua 
informasi tentang perusahaan. 

Sedangkan 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", jelasnya. 
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Ringkasan 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dari Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis 
643/Wanara Sakti baru saja menemukan puluhan orang di hutan-hutan sekitar perbatasan NKRI 
dengan Malaysia di Kalimantan Barat. Berdasarkan keterangan resmi Yonif Mekanis 643/WNR, 
total sebanyak 80 orang ditemukan dan telah diamankan di perbatasan kedua negara. Semua 
orang itu merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

 

PASUKAN REAKSI CEPAT TNI TEMUKAN 80 ORANG PMI DI HUTAN KALIMANTAN 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dari Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis 
643/Wanara Sakti baru saja menemukan puluhan orang di hutan-hutan sekitar perbatasan NKRI 
dengan Malaysia di Kalimantan Barat. 

Berdasarkan keterangan resmi Yonif Mekanis 643/WNR, total sebanyak 80 orang ditemukan dan 
telah diamankan di perbatasan kedua negara. Semua orang itu merupakan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI). 

Mereka ditemukan saat prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan 
Perbatasan (Satgas Pamtas) melakukan patroli di hutan-hutan sekitar perbatasan. 

80 orang PMI ditemukan di dua lokasi berbeda oleh prajurit TNI dari Pos Koki Sajingan Terpadu. 
28 orang ditemukan di jalur tikus Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. 

Sedangkan 52 orang PMI lainnya ditemukan di jalur liar sekitar sektor kanan PLBN Entikong, 
Kecamatana Entikong, Kabupaten Sanggau. 

Menurut Komandan Satgas Pamtas RI-Malaysia, Yonif Mekanis 643/WNR, Letnan Kolonel Inf 
Hendro Wicaksono dilansir VIVA Militer, Selasa 22 Juni 2021, dari pernyataan tertulisnya, 
memang pasukannya sedang meningkatkan pengawasan di perbatasan kedua negara. Hal itu 
dilakukan karena Malaysia sedang mengunci negaranya alias lockdown, terkait ledakan 
penyebaran COVID-19 di Negeri Jiran. 
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"Kita intensifkan kegiatan patroli ini sesuai dengan perintah dari komando atas dan juga terkait 
dengan mewabahnya COVID-19," kata Letkol Inf Hendro Wicaksono. 

Semua PMI itu langsung diamankan dan diserahkan kepada Kantor Imigrasi untuk menjalani 
pemeriksaan dan karantina kesehatan. "Semuanya yang masuk dari Malaysia baik yang melewati 
jalur resmi maupun jalur tidak resmi, akan kita arahkan untuk melewati rangkaian pemeriksaan 
yang meliputi pemeriksaan dari Karantina Kesehatan, Imigrasi serta Bea Cukai," ujar Letkol Inf 
Hendro. 

Perlu diketahui, batalyon berlambang ini merupakan batalyon infanteri mekanis reaksi cepat milik 
Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura. Pasukan yang bermarkas di Anjungan, 
Mempawah, Kalimantan Barat, dikerahkan ke parbatasan pada 18 Mei 2021. 
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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 Yayasan 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 

Pandemi Covid-19 berdampak pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. Hal itu 
mendorong 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 Ditjen 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. 

 

DORONG KESEMPATAN KERJA SETARA UNTUK KAUM MUDA LEWAT DIGITAL 
CAREER EXPO 2021 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto, JAKARTA - Pandemi Covid-19 berdampak 
pada akses kerja bagi kaum muda, terutama perempuan. Hal itu mendorong Yayasan Plan 
International Indonesia (Plan Indonesia) kembali menggelar Digital Career Expo pada 18-19 Juni 
2021 dengan mengusung tema: 'Finding Career in Digital Era!'. 
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Bekerja sama dengan Ditjen 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 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. 

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 . 

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. 

Di 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. 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. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dengan adanya beberapa poin usulan 
perluasan kerjasama ini diharapkan ke depannya memberikan pengaruh positif bagi kemajuan 
ekosistem teknologi digitalisasi di Indonesia 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker bersama dengan Kemenko 
Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan pembahasan dalam rangka 
penyusunan konsep proposal kolaborasi pembangunan Tech Talent itu 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker telah menyampaikan konsep 
proposal tersebut kepada pihak Singapura melalui Kemenko Perekonomian guna mendapatkan 
feedback dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura sedang mencermati potensi Kerjasama yang 
dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait instansi yang relevan di Singapura 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Indonesia meminta dukungan 
pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat, antara lain 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work; human 
capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive labour protection in 
the changing world of work 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah Singapura menyampaikan 
dukungan penuh untuk isu-isu prioritas presidensi Indonesia tahun 2022, khususnya untuk isu 
pemberdayaan pekerja disabilitas pada tema penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan 
dan pasar kerja yang inklusif terhadap perubahan dunia kerja 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan perlunya 
peningkatan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan dengan Singapura. Peningkatan 
kerja sama tersebut antara lain meliputi permintaan bantuan tenaga ahli (expert) Singapura 
untuk pengembangan Innovation Center dan Talent Hub Kemnaker guna transfer-knowledge 
dan inovasi terkait digitalisasi teknologi bagi kaum muda (tech-talent) dan pengembangan 
ekosistem digital di Indonesia. 
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INDONESIA USUL TINGKATKAN KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN DENGAN 
SINGAPURA 

INFO NASIONAL -- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 
menyampaikan perlunya peningkatan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan dengan 
Singapura. Peningkatan kerja sama tersebut antara lain meliputi permintaan bantuan tenaga ahli 
(expert) Singapura untuk pengembangan Innovation Center dan Talent Hub Kemnaker guna 
transfer-knowledge dan inovasi terkait digitalisasi teknologi bagi kaum muda (tech-talent) dan 
pengembangan ekosistem digital di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Anwar setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri 
Ketenagakerjaan Singapura, H.E. Tan See Leng, di Catania, Italia, Selasa, 22 Juni 2021 waktu 
setempat. "Dengan adanya beberapa poin usulan perluasan kerjasama ini diharapkan ke 
depannya memberikan pengaruh positif bagi kemajuan ekosistem teknologi digitalisasi di 
Indonesia," ujar Anwar. 

Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan juga progres kerja sama antara Indonesia dan Singapura 
terkait pengembangan SDM di bidang teknologi (Tech Talent). "Kemnaker bersama dengan 
Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan pembahasan dalam 
rangka penyusunan konsep proposal kolaborasi pembangunan Tech Talent itu," kata Anwar. 

Adapun ruang lingkup kerja sama yang diharapkan antara lain penempatan expert dari 
Singapura, pengembangan virtual reality, ToT bagi instruktur BLK, tech training untuk 
mendukung implementasi 'Making Indonesia 4.0' dan peningkatan kapasitas teknologi pada 
critical occupation list (COL). 

"Kemnaker telah menyampaikan konsep proposal tersebut kepada pihak Singapura melalui 
Kemenko Perekonomian guna mendapatkan feedback dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura 
sedang mencermati potensi Kerjasama yang dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait 
instansi yang relevan di Singapura," ujarnya. 

Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan juga permohonan dukungan kepada 
Pemerintah Singapura untuk kesuksesan Keketuaan Indonesia pada ASEAN Labour Ministerial 
Meeting (2020-2022) dan kesuksesan Presidensi Indonesia pada G-20 tahun 2022. 

"Indonesia meminta dukungan pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang 
akan diangkat, antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing 
world of work; human capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive 
labour protection in the changing world of work," kata Anwar. 

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga meminta dukungan kepada Pemerintah Singapura untuk 
turut membantu pelindungan dan penanganan penyebaran pandemi Covid-19 dan promosi 
pentingnya vaksinasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga di Singapura. 

Dari hasil pertemuan tersebut, Anwar menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Singapura 
dalam presidensi Labour Employment Minister Meeting (LEMM)-Employment Working Group 
(EWG) Indonesia pada G20 tahun depan. 

"Pemerintah Singapura menyampaikan dukungan penuh untuk isu-isu prioritas presidensi 
Indonesia tahun 2022, khususnya untuk isu pemberdayaan pekerja disabilitas pada tema 
penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan pasar kerja yang inklusif terhadap 
perubahan dunia kerja," ujar Anwar.( . 
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Ringkasan 

Program Sukabumi Integrated Labour and Employmert (Silent) Center yang disiapkan 
Pemerintah Kabupaten Sukabumi ditargetkan mampu menurunkan angka pengangguran di 
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

 

PROGRAM SILENT CENTER DITARGETKAN MAMPU TURUNKAN ANGKA 
PENGANGGURAN 

Sukabumi, Jabar - Program Sukabumi Integrated Labour and Employmert (Silent) Center yang 
disiapkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi ditargetkan mampu menurunkan angka 
pengangguran di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

"Program Silent Center ini merupakan salah satu program unggulan dalam 100 hari kerja Bupati 
Sukabumi Marwan Hamami dan Wagub Sukabumi Iyos Sumantri dalam bidang 
ketenagakerjaan," kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Sukabumi, Selasa. 

Menurut dia, Silent Center ini merupakan aplikasi berbentuk website yang bisa digunakan oleh 
siapapun yang sedang mencari info terkait ketenagakerjaan. Warga khusus pencari kerja bisa 
membuka di website https://disnakertrans.sukabumikab.go.id/. 

Dalam website tersebut berbagai informasi dunia pekerjaan, industri, perusahaan, pelatihan, 
bursa kerja, lowongan kerja, serikat pekerja hingga informasi pekerja migran Indonesia pun ada. 
Bahkan dalam aplikasi tersebut mempermudah pencari kerja dalam membuat kartu tenaga kerja. 

Sehingga, mereka bisa mecari informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan 
keinginannya. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga bisa membantu para pengusaha yang 
membutuhkan tenaga kerja sesuai kriteria perusahaannya. 

"Dengan adanya aplikasi ini pencari kerja akan dengan cepat dan mudah mencari pekerjaan, 
sehingga kami targetkan angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi terus berkurang," 
tambahnya. 
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Di sisi lain, Marwan mengatakan Pemkab Sukabumi sata ini terus menggenjot masyarakatnya 
agar bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing untuk menjadi pelaku 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

Apalagi seperti diketahui, kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali ini memiliki sumber daya 
alam (SDM) seperti di sektor pariwisata dan pertanian yang mumpuni tinggal sejauh mana 
kreatifitas dalam memanfaatkan potensi tersebut. 

Jika potensi sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan maka perekonomian warga bisa lebih cepat 
terdongkrak, ditambah Pemkab Sukabumi sangat mendukungnya karena program peningkatan 
ekonomi berbasis masyarakat terus digenjot pihaknya. 

Belum lagi pembangunan akses perhubungan yang dibangun pemerintah pusat mulai dari Jalan 
Tol Bocimi, Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor dan ke depan dibangun Bandara Sukabumi dan 
yang viral saat ini juga akan dibangun Bukit Algoritma di Kecamatan Cikidang yang menyerupai 
Silicon Valley di Amerika Serikat tentu harus dimanfaatkan. 

Ditambah, berbagai pembangunan yang dilakukan Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jabar yang 
tujuannya juga untuk mempermudah warga mendapatkan akses perekonomian, pendidikan, 
kesehatan dan lain-lain masyarakat bisa memanfaatkannya. Jangan sampai setelah 
pembangunan ini selesai malah menjadi penonton di daerahnya sendiri. 
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negative - Anjar Dwimantoro (Direktur Utama PT Dunia Daging Food Industries (DDFI)) Seluruh 
pegawai dalam keadaan selamat dan tidak ada yang cedera 

 

Ringkasan 

KEBAKARAN yang terjadi di pabrik pengolahan makanan PT Dunia Daging Food Industries (DDFI) 
yang terletak di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, telah berhasil 
dipadamkan. Kebakaran yang terjadi pada pukul 08.00 WIB ituberhasil dipadamkan Tim 
Pemadam Kebakaran pada pukul 12.00 WIB. Saat kebakaran terjadi, para karyawan yang 
bertugas di area pabrik dievakuasi ke lokasi aman sesuai dengan prosedur keselamatan 
operasional yang berlaku. 

 

KEBAKARAN PABRIK DUNIA DAGING FOOD INDUSTRIES BERHASIL DIATASI 

KEBAKARAN yang terjadi di pabrik pengolahan makanan PT Dunia Daging Food Industries (DDFI) 
yang terletak di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, telah berhasil 
dipadamkan. Kebakaran yang terjadi pada pukul 08.00 WIB ituberhasil dipadamkan Tim 
Pemadam Kebakaran pada pukul 12.00 WIB. 

Saat kebakaran terjadi, para karyawan yang bertugas di area pabrik dievakuasi ke lokasi aman 
sesuai dengan prosedur keselamatan operasional yang berlaku. 

"Seluruh pegawai dalam keadaan selamat dan tidak ada yang cedera," ungkap Anjar 
Dwimantoro, Direktur Utama PT. DDFI. 

Saat ini penyebab kebakaran masih ditelusuri lebih jauh untuk memastikan sumber api yang 
melahap bangunan pabrik. 

Adapun area lain di kompleks PT. DDFI yang mencakup diantaranya asrama karyawan, area 
genset dan area mesin pendingin selamat dari kebakaran.(X-10). 



 

81 
 

Judul Indonesia Usulkan Peningkatan Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan 
dengan Singapura 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Singapura 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/indonesia-usulkan-peningkatan-kerja-
sama-bidang-ketenagakerjaan-dengan-singapura.html 

Jurnalis Haris Kurniawan 

Tanggal 2021-06-22 19:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dengan adanya beberapa poin usulan 
perluasan kerja sama ini diharapkan ke depannya memberikan pengaruh positif bagi kemajuan 
ekosistem teknologi digitalisasi di Indonesia 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker bersama dengan Kemenko 
Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan pembahasan dalam rangka 
penyusunan konsep proposal kolaborasi pembangunan Tech Talent itu 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker telah menyampaikan konsep 
proposal tersebut kepada pihak Singapura melalui Kemenko Perekonomian guna mendapatkan 
feed-back dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura sedang mencermati potensi Kerjasama yang 
dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait instansi yang relevan di Singapura 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Indonesia meminta dukungan 
pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat, antara lain 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work; human 
capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive labour protection in 
the changing world of work 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah Singapura menyampaikan 
dukungan penuh untuk isu-isu prioritas presidensi Indonesia tahun 2022, khususnya untuk isu 
pemberdayaan pekerja disabilitas pada tema penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan 
dan pasar kerja yang inklusif terhadap perubahan dunia kerja 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyampaikan perlunya 
peningkatan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan dengan Singapura. Peningkatan 
kerja sama tersebut antara lain meliputi permintaan bantuan tenaga ahli (expert) Singapura 
untuk pengembangan Innovation Center dan Talent Hub Kemnaker guna transfer-knowledge 
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dan inovasi terkait digitalisasi teknologi bagi kaum muda (tech-talent) dan pengembangan 
ekosistem digital di Indonesia. 

 

INDONESIA USULKAN PENINGKATAN KERJA SAMA BIDANG KETENAGAKERJAAN 
DENGAN SINGAPURA 

- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyampaikan perlunya 
peningkatan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan dengan Singapura. 

Peningkatan kerja sama tersebut antara lain meliputi permintaan bantuan tenaga ahli (expert) 
Singapura untuk pengembangan Innovation Center dan Talent Hub Kemnaker guna transfer-
knowledge dan inovasi terkait digitalisasi teknologi bagi kaum muda (tech-talent) dan 
pengembangan ekosistem digital di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, setelah melakukan 
pertemuan bilateral dengan Menteri Ketenagakerjaan Singapura, H.E. Dr. Tan See Leng, Catania, 
Italia, Selasa (22/6) waktu setempat. 

"Dengan adanya beberapa poin usulan perluasan kerja sama ini diharapkan ke depannya 
memberikan pengaruh positif bagi kemajuan ekosistem teknologi digitalisasi di Indonesia," 
ungkap Anwar. 

Sekjen Anwar menyampaikan bahwa dalam pertemuan tadi, dibicarakan juga progres kerja sama 
antara Indonesia dan Singapura terkait pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang 
teknologi (Tech Talent). 

"Kemnaker bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait telah 
melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan konsep proposal kolaborasi pembangunan 
Tech Talent itu," kata Anwar. 

Adapun ruang lingkup kerja sama yang diharapkan antara lain penempatan expert dari 
Singapura, pengembangan virtual reality, ToT bagi instruktur BLK, tech training untuk 
mendukung implementasi "Making Indonesia 4.0" dan peningkatan kapasitas teknologi pada 
critical occupation list (COL). 

"Kemnaker telah menyampaikan konsep proposal tersebut kepada pihak Singapura melalui 
Kemenko Perekonomian guna mendapatkan feed-back dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura 
sedang mencermati potensi Kerjasama yang dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait 
instansi yang relevan di Singapura," jelasnya. 

Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan juga permohonan dukungan kepada 
Pemerintah Singapura untuk kesuksesan Keketuaan Indonesia pada ASEAN Labour Ministerial 
Meeting (2020-2022) dan kesuksesan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. 

"Indonesia meminta dukungan pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang 
akan diangkat, antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing 
world of work; human capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive 
labour protection in the changing world of work," kata Anwar. 

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga meminta dukungan kepada Pemerintah Singapura untuk 
turut membantu pelindungan dan penanganan penyebaran pandemi COVID-19 dan promosi 
pentingnya vaksinasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga yang ada di Singapura. 
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Dari hasil pertemuan tersebut, Sekjen Anwar menyampaikan dukungan penuh Pemerintah 
Singapura dalam presidensi Labour Employment Minister Meeting (LEMM) - Employment Working 
Group (EWG) Indonesia pada G20 tahun depan. 

"Pemerintah Singapura menyampaikan dukungan penuh untuk isu-isu prioritas presidensi 
Indonesia tahun 2022, khususnya untuk isu pemberdayaan pekerja disabilitas pada tema 
penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan pasar kerja yang inklusif terhadap 
perubahan dunia kerja," kata Sekjen Anwar [hrs]. 
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Judul Indonesia Bidik Peningkatan Kerja Sama Bilateral Bidang 
Ketenagakerjaan dengan Singapura 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Singapura 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/indonesia-bidik-peningkatan-kerja-sama-
bilateral-bidang-ketenagakerjaan-dengan-singapura 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-06-22 19:15:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dengan adanya beberapa poin usulan 
perluasan kerja sama ini diharapkan ke depannya memberikan pengaruh positif bagi kemajuan 
ekosistem teknologi digitalisasi di Indonesia 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker bersama dengan Kemenko 
Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan pembahasan dalam rangka 
penyusunan konsep proposal kolaborasi pembangunan te ch talent itu 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker telah menyampaikan konsep 
proposal tersebut kepada pihak Singapura melalui Kemenko Perekonomian guna mendapatkan 
feed-back dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura sedang mencermati potensi Kerjasama yang 
dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait instansi yang relevan di Singapura 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Indonesia meminta dukungan 
pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat, antara lain 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work; human 
capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive labour protection in 
the changing world of work 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah Singapura menyampaikan 
dukungan penuh untuk isu-isu prioritas presidensi Indonesia 2022, khususnya untuk isu 
pemberdayaan pekerja disabilitas pada tema penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan 
dan pasar kerja yang inklusif terhadap perubahan dunia kerja 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan perlunya 
peningkatan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan dengan Singapura. Peningkatan 
kerja sama tersebut antara lain meliputi permintaan bantuan tenaga ahli ( expert ) Singapura 
untuk pengembangan Innovation Center dan Talent Hub Kemnaker guna transfer knowledge 
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dan inovasi terkait digitalisasi teknologi bagi kaum muda ( tech-talent ), serta pengembangan 
ekosistem digital di Indonesia. 

 

INDONESIA BIDIK PENINGKATAN KERJA SAMA BILATERAL BIDANG 
KETENAGAKERJAAN DENGAN SINGAPURA 

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan 
perlunya peningkatan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan dengan Singapura. 

Peningkatan kerja sama tersebut antara lain meliputi permintaan bantuan tenaga ahli ( expert ) 
Singapura untuk pengembangan Innovation Center dan Talent Hub Kemnaker guna transfer 
knowledge dan inovasi terkait digitalisasi teknologi bagi kaum muda ( tech-talent ), serta 
pengembangan ekosistem digital di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, setelah melakukan 
pertemuan bilateral dengan Menteri Ketenagakerjaan Singapura, H.E. Dr. Tan See Leng, Catania, 
Italia, Selasa (22/6) waktu setempat. 

"Dengan adanya beberapa poin usulan perluasan kerja sama ini diharapkan ke depannya 
memberikan pengaruh positif bagi kemajuan ekosistem teknologi digitalisasi di Indonesia," 
ungkap Anwar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Anwar menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan juga progres kerja sama 
antara Indonesia dan Singapura terkait pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang 
teknologi (Tech Talent). 

"Kemnaker bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait telah 
melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan konsep proposal kolaborasi pembangunan 
tech talent itu," kata Anwar. 

Adapun ruang lingkup kerja sama yang diharapkan antara lain penempatan expert dari 
Singapura, pengembangan virtual reality, ToT bagi instruktur BLK, tech training untuk 
mendukung implementasi "Making Indonesia 4.0" dan peningkatan kapasitas teknologi pada 
critical occupation list (COL). 

"Kemnaker telah menyampaikan konsep proposal tersebut kepada pihak Singapura melalui 
Kemenko Perekonomian guna mendapatkan feed-back dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura 
sedang mencermati potensi Kerjasama yang dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait 
instansi yang relevan di Singapura," jelasnya. 

Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan juga permohonan dukungan kepada 
Pemerintah Singapura untuk kesuksesan Keketuaan Indonesia pada ASEAN Labour Ministerial 
Meeting (2020-2022) dan kesuksesan Presidensi Indonesia pada G20 2022. 

"Indonesia meminta dukungan pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang 
akan diangkat, antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing 
world of work; human capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive 
labour protection in the changing world of work," kata Anwar. 

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga meminta dukungan kepada Pemerintah Singapura untuk 
turut membantu pelindungan dan penanganan penyebaran pandemi Covid-19 dan promosi 
pentingnya vaksinasi bagi Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) dan keluarga yang ada di Singapura. 
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Dari hasil pertemuan tersebut, Sekjen Anwar menyampaikan dukungan penuh Pemerintah 
Singapura dalam presidensi Labour Employment Minister Meeting (LEMM) - Employment Working 
Group (EWG) Indonesia pada G20 tahun depan. 

"Pemerintah Singapura menyampaikan dukungan penuh untuk isu-isu prioritas presidensi 
Indonesia 2022, khususnya untuk isu pemberdayaan pekerja disabilitas pada tema penciptaan 
lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan pasar kerja yang inklusif terhadap perubahan dunia 
kerja," kata Sekjen Anwar . 

(jpnn)  
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Judul Indonesia Usulkan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Bidang 
Ketenagakerjaan dengan Singapura 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Singapura 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4588786/indonesia-usulkan-
peningkatan-kerja-sama-bilateral-bidang-ketenagakerjaan-dengan-
singapura 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-06-22 19:13:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dengan adanya beberapa poin usulan 
perluasan kerja sama ini diharapkan ke depannya memberikan pengaruh positif bagi kemajuan 
ekosistem teknologi digitalisasi di Indonesia 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker bersama dengan Kemenko 
Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan pembahasan dalam rangka 
penyusunan konsep proposal kolaborasi pembangunan Tech Talent itu 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kemnaker telah menyampaikan konsep 
proposal tersebut kepada pihak Singapura melalui Kemenko Perekonomian guna mendapatkan 
feed-back dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura sedang mencermati potensi Kerjasama yang 
dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait instansi yang relevan di Singapura 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Indonesia meminta dukungan 
pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan diangkat, antara lain 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work; human 
capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive labour protection in 
the changing world of work 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pemerintah Singapura menyampaikan 
dukungan penuh untuk isu-isu prioritas presidensi Indonesia tahun 2022, khususnya untuk isu 
pemberdayaan pekerja disabilitas pada tema penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan 
dan pasar kerja yang inklusif terhadap perubahan dunia kerja 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyampaikan perlunya 
peningkatan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan dengan Singapura. Peningkatan 
kerja sama tersebut antara lain meliputi permintaan bantuan tenaga ahli (expert) Singapura 
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untuk pengembangan Innovation Center dan Talent Hub Kemnake,r guna transfer-knowledge 
dan inovasi terkait digitalisasi teknologi bagi kaum muda (tech-talent) dan pengembangan 
ekosistem digital di Indonesia. 

 

INDONESIA USULKAN PENINGKATAN KERJA SAMA BILATERAL BIDANG 
KETENAGAKERJAAN DENGAN SINGAPURA 

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyampaikan 
perlunya peningkatan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan dengan Singapura. 

Peningkatan kerja sama tersebut antara lain meliputi permintaan bantuan tenaga ahli (expert) 
Singapura untuk pengembangan Innovation Center dan Talent Hub Kemnake,r guna transfer-
knowledge dan inovasi terkait digitalisasi teknologi bagi kaum muda (tech-talent) dan 
pengembangan ekosistem digital di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, setelah melakukan 
pertemuan bilateral dengan Menteri Ketenagakerjaan Singapura, H.E. Dr. Tan See Leng, Catania, 
Italia, Selasa (22/6) waktu setempat. 

"Dengan adanya beberapa poin usulan perluasan kerja sama ini diharapkan ke depannya 
memberikan pengaruh positif bagi kemajuan ekosistem teknologi digitalisasi di Indonesia," 
ungkap Anwar. 

Sekjen Anwar menyampaikan bahwa dalam pertemuan tadi, dibicarakan juga progres kerja sama 
antara Indonesia dan Singapura terkait pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang 
teknologi (Tech Talent). 

"Kemnaker bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait telah 
melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan konsep proposal kolaborasi pembangunan 
Tech Talent itu," kata Anwar. 

Adapun ruang lingkup kerja sama yang diharapkan antara lain penempatan expert dari 
Singapura, pengembangan virtual reality, ToT bagi instruktur BLK, tech training untuk 
mendukung implementasi "Making Indonesia 4.0" dan peningkatan kapasitas teknologi pada 
critical occupation list (COL). 

"Kemnaker telah menyampaikan konsep proposal tersebut kepada pihak Singapura melalui 
Kemenko Perekonomian guna mendapatkan feed-back dari Singapura. Saat ini, pihak Singapura 
sedang mencermati potensi Kerjasama yang dapat dijalin dan melakukan identifikasi terkait 
instansi yang relevan di Singapura," jelasnya. 

Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan juga permohonan dukungan kepada 
Pemerintah Singapura untuk kesuksesan Keketuaan Indonesia pada ASEAN Labour Ministerial 
Meeting (2020-2022) dan kesuksesan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. 

"Indonesia meminta dukungan pemerintah Singapura untuk mendukung isu-isu prioritas yang 
akan diangkat, antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing 
world of work; human capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive 
labour protection in the changing world of work," kata Anwar. 

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga meminta dukungan kepada Pemerintah Singapura untuk 
turut membantu pelindungan dan penanganan penyebaran pandemi COVID-19 dan promosi 
pentingnya vaksinasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga yang ada di Singapura. 
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Dari hasil pertemuan tersebut, Sekjen Anwar menyampaikan dukungan penuh Pemerintah 
Singapura dalam presidensi Labour Employment Minister Meeting (LEMM) - Employment Working 
Group (EWG) Indonesia pada G20 tahun depan. 

"Pemerintah Singapura menyampaikan dukungan penuh untuk isu-isu prioritas presidensi 
Indonesia tahun 2022, khususnya untuk isu pemberdayaan pekerja disabilitas pada tema 
penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan pasar kerja yang inklusif terhadap 
perubahan dunia kerja," kata Sekjen Anwar. 
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Judul Menaker: Sertifikat Kompetensi Kerja Menjamin Kualitas Lulusan 
Pelatihan Vokasi 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Sertifikat Kompetensi Kerja 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-sertifikat-kompetensi-kerja-
menjamin-kualitas-lulusan-pelatihan-vokasi.html 

Jurnalis Haris Kurniawan 

Tanggal 2021-06-22 19:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat 
penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. 
Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depannya, kita dorong agar para lulusan 
LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS 
dalam peningkatan standar kompetensi kerja di bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan 
dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mengikuti standar peralatan dan kurikulum 
yang ada di Mustika Ratu 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dll. 

neutral - Kusuma Ida Anjani (Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu 
Tbk.) Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan 
instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan dapat berjalan dengan 
baik 

 

Ringkasan 

Untuk mendukung agenda besar pembangunan SDM, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai 
Latihan Kerja (BLK) diminta untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Karena sertifikat kompetensi tersebut merupakan 
bagian yang terpisahkan dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing. "Sertifikat kompetensi 
memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya 
sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa 
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menjadi wirausaha," ujar Ida Fauziyah saat menerima audiensi Lembaga Pendidikan dan 
Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS) secara virtual di Jakarta, Selasa (22/6). 

 

MENAKER: SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA MENJAMIN KUALITAS LULUSAN 
PELATIHAN VOKASI 

Untuk mendukung agenda besar pembangunan SDM, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai 
Latihan Kerja (BLK) diminta untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Karena sertifikat kompetensi tersebut merupakan 
bagian yang terpisahkan dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing. 

"Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui 
dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan 
LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Ida Fauziyah saat menerima audiensi Lembaga 
Pendidikan dan Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS) secara virtual di Jakarta, Selasa (22/6). 

Menaker Ida mengatakan, pelatihan kompetensi yang lakukan LPK dan BLK harus mampu 
menjawab kebutuhan yang lebih besar di dunia industri. Modul kurikulum dan program pelatihan 
pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan kurikulum maupun program yang 
menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka maka LPK/BLK nantinya tidak lagi 
menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja 
dan dibutuhkan pasar kerja. 

Oleh karenanya, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai 
dunia usaha dan para praktisi sehingga lulusan LPK/BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan 
dunia usaha. 

Hingga saat ini, lanjut Menaker, pihaknya terus melakukan identifikasi LPK milik swasta, dan BLK 
yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar program pelatihan vokasi 
diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. 

"Ke depannya, kita dorong agar para lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari 
lembaga-lembaga pendidikan formal," kata Menaker Ida. 

Dalam pertemuan virtual secara singkat tersebut, Menaker Ida Fauziyah pun menyatakan untuk 
terus meningkatkan kerja sama dengan LPPMS. Menurutnya, selama ini Kemnaker melalui BLK 
telah bekerja sama dengan produk kecantikan Mustika Ratu dalam penggunaan sarana pelatihan 
peserta Asean Skill Competition di bidang kecantikan. 

"Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS dalam peningkatan standar kompetensi kerja di 
bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 
Mengikuti standar peralatan dan kurikulum yang ada di Mustika Ratu," katanya. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan 
Kemnaker untuk mendukung sektor pariwisata adalah kejuruan Spa Therapist. Bekerja sama 
dengan LPPMS, kejuruan Spa alias traditional healing ini akan dapat melayani pasar tenaga kerja 
dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha secara mandiri. Sehingga, peluang kerja bagi 
lulusannya menjadi lebih besar. 

"Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan 
dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah 
bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dll., " ujar Ida Fauziyah. 
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Sementara LPPMS pun sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan BLK Komunitas 
yang telah ditunjuk oleh Kemnaker. LPPMS akan menyiapkan instruktur, kurikulum dan model 
pelatihan untuk spa therapist. 

"Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan 
instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan dapat berjalan dengan 
baik, " kata Kusuma Ida Anjani selaku Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika 
Ratu Tbk. 

[hrs]. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat 
penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. 
Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depannya, kita dorong agar para lulusan 
LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS 
dalam peningkatan standar kompetensi kerja di bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan 
dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mengikuti standar peralatan dan kurikulum 
yang ada di Mustika Ratu 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah dan lain-lain 

neutral - Kusuma Ida Anjani (Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu Tbk) 
Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan 
instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan dapat berjalan dengan 
baik 

 

Ringkasan 

Untuk mendukung agenda besar pembangunan SDM, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai 
Latihan Kerja (BLK) diminta untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Karena sertifikat kompetensi tersebut merupakan 
bagian yang terpisahkan dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing. 
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MENAKER IDA: SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA MENJAMIN KUALITAS LULUSAN 
PELATIHAN VOKASI 

Jakarta - Untuk mendukung agenda besar pembangunan SDM, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 
dan Balai Latihan Kerja (BLK) diminta untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi 
kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Karena sertifikat kompetensi tersebut 
merupakan bagian yang terpisahkan dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing. 

"Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui 
dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan 
LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Ida Fauziyah saat menerima audiensi Lembaga 
Pendidikan dan Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS) secara virtual di Jakarta, Selasa 
(22/6/2021). 

Menaker Ida mengatakan, pelatihan kompetensi yang lakukan LPK dan BLK harus mampu 
menjawab kebutuhan yang lebih besar di dunia industri. Modul kurikulum dan program pelatihan 
pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan kurikulum maupun program yang 
menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka maka LPK/BLK nantinya tidak lagi 
menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja 
dan dibutuhkan pasar kerja. 

Oleh karenanya, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai 
dunia usaha dan para praktisi sehingga lulusan LPK/BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan 
dunia usaha. 

Hingga saat ini, lanjut Menaker Ida Fauziyah, pihaknya terus melakukan identifikasi LPK milik 
swasta, dan BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar program 
pelatihan vokasi diterapkan disesuikan dengan kebutuhan pasar kerja. "Ke depannya, kita 
dorong agar para lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga 
pendidikan formal," kata Menaker Ida. 

Dalam pertemuan virtual secara singkat tersebut, Menaker Ida Fauziyah pun menyatakan untuk 
terus meningkatkan kerja sama dengan LPPMS. Menurutnya, selama ini Kemnaker melalui BLK 
telah bekerja sama dengan produk kecantikan Mustika Ratu dalam penggunaan sarana pelatihan 
peserta Asean Skill Competition dibidang kecantikan. "Kami siap terus bekerja sama dengan 
LPPMS dalam peningkatan standar kompetensi kerja di bidang kecantikan agar dapat 
menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mengikuti standar peralatan 
dan kurikulum yang ada di Mustika Ratu," katanya. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan 
Kemnaker untuk mendukung sektor pariwisata adalah kejuruan Spa Therapist. Bekerja sama 
dengan LPPMS, kejuruan Spa alias traditional healing ini akan dapat melayani pasar tenaga kerja 
dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha secara mandiri. Sehingga, peluang kerja bagi 
lulusannya menjadi lebih besar. "Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, 
Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan 
jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dan 
lain-lain," ujar Ida Fauziyah. 

Sementara LPPMS pun sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan BLK Komunitas 
yang telah ditunjuk oleh Kemnaker. LPPMS akan menyiapkan instruktur, kurikulum dan model 
pelatihan untuk spa therapis. "Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer 
(TFT) bagi penyiapan instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan 
dapat berjalan dengan baik," kata Kusuma Ida Anjani selaku Direktur Business Development & 
Innovation PT. Mustika Ratu Tbk. 



 

95 
 

Judul Menaker Ida: Sertifikat Kompetensi Kerja Sangat Penting untuk Lulusan 
BLK 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Sertifikat Kompetensi Kerja 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/menaker-ida-sertifikat-kompetensi-kerja-
sangat-penting-untuk-lulusan-blk 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-06-22 19:03:00 

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 - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat 
penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. 
Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan kurikulum maupun program yang 
menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka maka LPK/BLK nantinya tidak lagi 
menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja 
dan dibutuhkan pasar kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain itu, para praktisi sehingga lulusan LPK/ 
BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia usaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depannya, kita dorong agar para lulusan 
LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS 
dalam peningkatan standar kompetensi kerja di bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan 
dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mengikuti standar peralatan dan kurikulum 
yang ada di Mustika Ratu 

 

Ringkasan 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) diminta untuk membekali 
lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan hal itu untuk mendukung agenda 
besar pembangunan SDM. 
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MENAKER IDA: SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA SANGAT PENTING UNTUK 
LULUSAN BLK 

JAKARTA - Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) diminta untuk 
membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP). 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan hal itu untuk mendukung agenda 
besar pembangunan SDM. 

Pasalnya, kata dia, sertifikat kompetensi tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari 
definisi SDM kompeten dan berdaya saing. 

"Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui 
dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan 
LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Ida saat menerima audiensi Lembaga Pendidikan dan 
Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS) secara virtual di Jakarta, Selasa (22/6). 

Politikus PKB itu menjelaskan pelatihan kompetensi yang lakukan LPK dan BLK harus mampu 
menjawab kebutuhan yang lebih besar di dunia industri. 

Modul kurikulum dan program pelatihan pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. 

"Dengan kurikulum maupun program yang menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, 
maka maka LPK/BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, 
melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja," jelas Ida. 

Oleh karenanya, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai 
dunia usaha. 

"Selain itu, para praktisi sehingga lulusan LPK/ BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia 
usaha," ungkap Ida. 

Hingga saat ini, lanjut Menaker Ida, pihaknya terus melakukan identifikasi LPK milik swasta, dan 
BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar program pelatihan 
vokasi diterapkan disesuikan dengan kebutuhan pasar kerja. 

"Ke depannya, kita dorong agar para lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari 
lembaga-lembaga pendidikan formal," kata perempuan kelahiran Mojokerto itu. 

Dalam pertemuan virtual secara singkat tersebut, Menaker Ida Fauziyah pun menyatakan untuk 
terus meningkatkan kerja sama dengan LPPMS. 

Menurutnya, selama ini Kemnaker melalui BLK telah bekerja sama dengan produk kecantikan 
Mustika Ratu dalam penggunaan sarana pelatihan peserta Asean Skill Competition dibidang 
kecantikan. 

"Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS dalam peningkatan standar kompetensi kerja di 
bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 
Mengikuti standar peralatan dan kurikulum yang ada di Mustika Ratu," ungkap Ida. 

Dia menambahkan salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan Kemnaker untuk mendukung 
sektor pariwisata adalah kejuruan Spa Therapist. 

Bekerja sama dengan LPPMS, kejuruan Spa alias traditional healing ini akan dapat melayani 
pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha secara mandiri. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat 
penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. 
Sehingga bila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ke depannya, kita dorong agar para lulusan 
LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS 
dalam peningkatan standar kompetensi kerja di bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan 
dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mengikuti standar peralatan dan kurikulum 
yang ada di Mustika Ratu 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk 
mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika 
Ratu, Wardah, dan lainnnya 

neutral - Kusuma Ida Anjani (Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu 
Tbk.) Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan 
instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA dapat berjalan baik 

 

Ringkasan 

Untuk mendukung agenda besar pembangunan SDM, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai 
Latihan Kerja (BLK) diminta membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat kompetensi tersebut merupakan bagian yang 
terpisahkan dari definisi kualifikasi SDM kompeten dan berdaya saing. "Sertifikat kompetensi 
memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya 
sertifikasi kompetensi. Sehingga bila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi 
wirausaha," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menerima audiensi Lembaga  
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LULUSAN BLK DIAKUI DENGAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA 

INFO NASIONAL -- Untuk mendukung agenda besar pembangunan SDM, Lembaga Pelatihan 
Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) diminta membekali lulusannya dengan sertifikat 
kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat kompetensi tersebut 
merupakan bagian yang terpisahkan dari definisi kualifikasi SDM kompeten dan berdaya saing. 

"Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui 
dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga bila tidak terserap di pasar kerja, lulusan 
LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menerima 
audiensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS) secara virtual di Jakarta, 
Selasa, 22 Juni 2021. 

Menaker Ida mengatakan, pelatihan kompetensi yang lakukan LPK dan BLK harus mampu 
menjawab kebutuhan yang lebih besar di dunia industri. Modul kurikulum dan program pelatihan 
pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan kurikulum dan program yang 
menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka LPK/BLK nantinya tidak lagi 
menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja 
dan dibutuhkan pasar kerja. 

Sebab itu, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja 
disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai 
dunia usaha dan para praktisi sehingga lulusan LPK/BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan 
dunia usaha. 

Hingga saat ini, lanjut Ida, pihaknya terus melakukan identifikasi LPK milik swasta, dan BLK yang 
dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar program pelatihan vokasi 
diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. "Ke depannya, kita dorong agar para 
lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal," 
katanya. 

Dalam pertemuan virtual secara singkat tersebut, Menaker Ida pun menyatakan untuk terus 
meningkatkan kerja sama dengan LPPMS. Menurutnya, selama ini Kemnaker melalui BLK telah 
bekerja sama dengan produk kecantikan Mustika Ratu dalam penggunaan sarana pelatihan 
peserta Asean Skill Competition bidang kecantikan. 

"Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS dalam peningkatan standar kompetensi kerja di 
bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 
Mengikuti standar peralatan dan kurikulum yang ada di Mustika Ratu," ujar Ida. 

Salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan Kemnaker untuk mendukung sektor pariwisata 
adalah kejuruan Spa Therapist. Bekerja sama dengan LPPMS, kejuruan Spa alias traditional 
healing ini akan dapat melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha 
secara mandiri. Sehingga, peluang kerja bagi lulusannya menjadi lebih besar. 

"Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan 
dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah 
bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah, dan lainnnya, " ujar Ida. 

Sementara LPPMS pun sepakat terus meningkatkan kerja sama dengan BLK Komunitas yang 
telah ditunjuk oleh Kemnaker. LPPMS akan menyiapkan instruktur, kurikulum dan model 
pelatihan untuk spa therapist. 

"Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan 
instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA dapat berjalan baik, " kata Kusuma 
Ida Anjani, Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu Tbk.( . 
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Ringkasan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menyiagakan satgas Covid-19 di empat titik 
jalur tak resmi yang kerap dilalui pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dari Malaysia. Meski 
demikian, petugas harus kucing-kucingan dengan para PMI agar mereka bersedia didata, dites, 
dan isolasi mandiri. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan 
Hasan Basri mengatakan, satgas Covid-19 disiagakan di Kecamatan Krayan, Pulau Sebatik, 
kawasan Simenggaris, dan Pulau Nunukan. Petugas kesehatan setempat bekerja sama dengan 
petugas pengaman perbatasan guna menjaring PMI dari Malaysia untuk menjalankan protokol 
kesehatan. 

 

DI PERBATASAN KALTARA, PETUGAS KUCING-KUCINGAN UNTUK TES USAP 
PEKERJA MIGRAN ILEGAL 

Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menyiagakan satgas Covid-19 di empat titik 
jalur tak resmi yang kerap dilalui pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dari Malaysia. Meski 
demikian, petugas harus kucing-kucingan dengan para PMI agar mereka bersedia didata, dites, 
dan isolasi mandiri. 

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Hasan Basri 
mengatakan, satgas Covid-19 disiagakan di Kecamatan Krayan, Pulau Sebatik, kawasan 
Simenggaris, dan Pulau Nunukan. Petugas kesehatan setempat bekerja sama dengan petugas 
pengaman perbatasan guna menjaring PMI dari Malaysia untuk menjalankan protokol kesehatan. 

”Mereka yang masuk melalui jalur tak resmi seharusnya wajib melapor ke satgas Covid-19 
setempat. Namun, nyaris tidak ada yang melakukan. Akhirnya, TNI dan Polri di perbatasan yang 
bergerak untuk menjaring mereka,” ujar Hasan yang dihubungi dari Balikpapan, Selasa 
(22/6/2021). 

Sebagian besar PMI tersebut bekerja di Malaysia tidak melalui jalur resmi. Oleh sebab itu, mereka 
nekat menggunakan ”jalur tikus” untuk menghindari pemeriksaan petugas. Di tengah pandemi 
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seperti ini, mereka berpotensi menjadi pembawa virus SARS-CoV-2 dari luar negeri, termasuk 
varian baru. 

Mereka yang masuk melalui jalur tak resmi seharusnya wajib melapor ke satgas Covid-19 
setempat. Namun, nyaris tidak ada yang melakukan. (Hasan Basri) 

Sebelumnya, para PMI yang terjaring di titik-titik itu dikirim ke Pulau Nunukan untuk menjalani 
karantina dan pemeriksaan. Namun, saat ini Pemkab Nunukan langsung melakukan tes usap 
antigen kepada para PMI yang melapor dan terjaring di empat titik tersebut. 

”Kalau hasilnya positif, mereka dikirim ke Pulau Nunukan untuk dirawat di rumah sakit. Jika 
negatif, mereka diminta isolasi mandiri lima hari di tempat yang sudah pemerintah sediakan,” 
ujar Hasan. 

Pemkab Nunukan sudah menyediakan hotel di Kecamatan Krayan dan kawasan Simenggaris 
untuk isolasi mandiri. Bagi PMI yang terjaring di Pulau Nunukan, terdapat rumah susun dengan 
kapasitas sekitar 300 tempat tidur. Adapun bagi PMI yang terjaring di Pulau Sebatik akan 
langsung dibawa ke Pulau Nunukan. 

Juru bicara Satgas Covid-19 Kaltara, Agust Suwandy, menjelaskan, pihaknya menjaring 
sebanyak-banyaknya PMI yang masuk melalui ”jalur tikus” amat penting sekaligus penuh 
tantangan. Sebab, jalur yang dilalui kerap berpindah-pindah dengan waktu yang tak tentu. 

”Untuk itu, khusus bagi PMI yang positif Covid-19 atau yang memiliki gejala, Pemprov Kaltara 
langsung mengirim spesimen tes usap ke Jakarta untuk pemeriksaan sekuens genomik. Itu 
dilakukan untuk memastikan varian virus Covid-19 yang menjangkiti PMI,” katanya. 

Selama ini, repratriasi atau pemulangan warga Indonesia dari Malaysia secara resmi dilakukan 
melalui kapal laut. Para WNI itu berangkat dari Tawau, Malaysia ke Pelabuhan Tunon Taka di 
Nunukan. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nunukan 
Komisaris Besar Hotma Victor Sihombing mengatakan, jalur resmi memudahkan petugas untuk 
memantau pemeriksaan kesehatan. Sebab, para PMI dites usap antigen dua kali, yakni di 
Malaysia dan ketika sampai di Nunukan. 

”Sebagian besar dari luar Kaltara. Sebelum kembali ke daerah masing-masing, mereka harus 
karantina mandiri di rumah susun di Nunukan,” ujar Victor. 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Dadang Supriatna (Bupati Bandung) Setelah saya melakukan rapat koordinasi 
penanganan COVID di Kabupaten Bandung yang sangat lama, kita harus melakukan langkah 
langkah yang serius, karena kondisi Kabupaten Bandung sekarang zona merah. Kita tidak bisa 
lagi main-main 

positive - Dadang Supriatna (Bupati Bandung) Pertama bahwa kita harus ada struktur organisasi 
yang khusus buat penanganan COVID. Jadi kordinasi-nya lebih cepat 

neutral - Dadang Supriatna (Bupati Bandung) Kedua, vaksinasinya harus digencarkan, terutama 
bagi perusahaan dan wisata di Kabupaten Bandung. Kalau karyawan ini tidak divaksinasi, 
cenderung kolaps dan cenderung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jadi menurun atau drop 

neutral - Dadang Supriatna (Bupati Bandung) Bagaimana mengedukasi masyarakat agar tetap 
mematuhi 5 M dan 3 T. Sehingga saya tadi rapat koordinasi, ditindak lanjuti, terkait ketersediaan 
masker, jangan sampai masih ada yang tidak pakai masker. Saya kemarin ke Rancabali ke lokasi 
longsor, pada nggak pakai masker 

 

Ringkasan 

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bandung akan memprioritaskan vaksinasi bagi 
pekerja pabrik dan wisata. Sektor tersebut dinilai menjadi yang rawan penularan virus Corona 
dan penunjang pertumbuhan ekonomi. Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan telah 
menggelar rapat terkait penanganan virus Corona di daerahnya. Ia menekankan agar setiap 
pihak tidak lagi meremehkan bahwa main-main terkait virus Corona tersebut. 
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ZONA MERAH, KABUPATEN BANDUNG FOKUS VAKSINASI PEKERJA PABRIK-
WISATA 

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bandung akan memprioritaskan vaksinasi bagi 
pekerja pabrik dan wisata. Sektor tersebut dinilai menjadi yang rawan penularan virus Corona 
dan penunjang pertumbuhan ekonomi. 

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan telah menggelar rapat terkait penanganan virus 
Corona di daerahnya. Ia menekankan agar setiap pihak tidak lagi meremehkan bahwa main-
main terkait virus Corona tersebut. 

"Setelah saya melakukan rapat koordinasi penanganan COVID di Kabupaten Bandung yang 
sangat lama, kita harus melakukan langkah langkah yang serius, karena kondisi Kabupaten 
Bandung sekarang zona merah. Kita tidak bisa lagi main-main," ujar Dadang di Soreang, 
Kabupaten Bandung, Selasa (22/6/2021). 

Dadang menyebutkan ada tiga langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menanggulangi 
penularan COVID-19. Di antaranya memperbaiki struktur organisasi dalam penanganan virus 
tersebut. 

"Pertama bahwa kita harus ada struktur organisasi yang khusus buat penanganan COVID. Jadi 
kordinasi-nya lebih cepat," ujar Dadang. 

Kemudian, lanjut Dadang, pihaknya menggencarkan proses vaksinasi. Sasaran yang menjadi 
prioritas vaksinasi yakni pegawai atau tenaga kerja di sektor pabrik dan wisata. 

"Kedua, vaksinasinya harus digencarkan, terutama bagi perusahaan dan wisata di Kabupaten 
Bandung. Kalau karyawan ini tidak divaksinasi, cenderung kolaps dan cenderung mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi jadi menurun atau drop," tutur Dadang. 

Selain itu, langkah yang terakhir yaitu penggunaan masker secara masif. "Bagaimana 
mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi 5 M dan 3 T. Sehingga saya tadi rapat koordinasi, 
ditindak lanjuti, terkait ketersediaan masker, jangan sampai masih ada yang tidak pakai masker. 
Saya kemarin ke Rancabali ke lokasi longsor, pada nggak pakai masker," ucap Dadang. 

Sekadar diketahui, menurut data dari Diskominfo Kabupaten Bandung per tanggal 21 Juni 2021, 
ada sebanyak 2.456 kasus aktif, 14.636 dinyatakan sembuh dan 316 telah meninggal dunia. 
Sementara keterisian ruang isolasi atau bed occupancy rate (BOR) telah mencapai sekitar 95 
persen. 
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Judul BUMN di Malaysia salurkan bansos ke pekerja migran 
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Narasumber 

positive - Dicki A Ghaniy (staf perwakilan layanan transfer BRI) Total ada 150 paket sembako 
yang kami distribusikan hari ini di lima titik yaitu tiga di Kajang dan dua di Bangi 

negative - Dicki A Ghaniy (staf perwakilan layanan transfer BRI) Kami melihat banyak PMI yang 
kehilangan mata pencarian atau berkurang penghasilannya sebagai efek dari pemberlakuan 
lockdown 

positive - Dicki A Ghaniy (staf perwakilan layanan transfer BRI) Ini menyangkut value sosial yang 
ingin disampaikan Bank BRI kepada nasabah 

positive - Dicki A Ghaniy (staf perwakilan layanan transfer BRI) Kami merasa sangat bahagia 
sekali atas perhatian yang diberikan Bank BRI kepada kami. Terima kasih banyak atas 
bantuannya dan kami mendoakan untuk kelancaran urusan Bank BRI di Malaysia 

positive - Dicki A Ghaniy (staf perwakilan layanan transfer BRI) Selanjutnya masih ada beberapa 
lokasi lagi yang menjadi sasaran kami. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi para PMI 

 

Ringkasan 

Salah satu Badan Usaha Milik Negara di Malaysia, Bank BRI Remittance Representative Malaysia, 
menyalurkan bantuan sosial kepada pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah Kajang dan 
Bangi, Negeri Selangor, Malaysia pada Selasa. "Total ada 150 paket sembako yang kami 
distribusikan hari ini di lima titik yaitu tiga di Kajang dan dua di Bangi," ujar staf perwakilan 
layanan transfer BRI, Dicki A Ghaniy di Kuala Lumpur, Selasa. 

 

BUMN DI MALAYSIA SALURKAN BANSOS KE PEKERJA MIGRAN 

Kuala Lumpur - Salah satu Badan Usaha Milik Negara di Malaysia, Bank BRI Remittance 
Representative Malaysia, menyalurkan bantuan sosial kepada pekerja migran Indonesia (PMI) di 
wilayah Kajang dan Bangi, Negeri Selangor, Malaysia pada Selasa. 
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"Total ada 150 paket sembako yang kami distribusikan hari ini di lima titik yaitu tiga di Kajang 
dan dua di Bangi," ujar staf perwakilan layanan transfer BRI, Dicki A Ghaniy di Kuala Lumpur, 
Selasa. 

Dia mengatakan bantuan ini merupakan wujud nyata dari kepedulian Bank BRI terhadap situasi 
yang tengah dihadapi PMI saat ini terutama sejak diberlakukannya total lockdown atau 
pembatasan pergerakan penuh di Malaysia mulai 1 Juni 2021. 

"Kami melihat banyak PMI yang kehilangan mata pencarian atau berkurang penghasilannya 
sebagai efek dari pemberlakuan lockdown," katanya. 

Karena itu, ujar Dicki, pihaknya mengusulkan kepada Kantor Pusat BRI untuk memberikan 
bantuan dan usulan ini langsung disambut oleh Team Leader Remittance Business Department 
BRI, Damarresa Adhi Bharata. 

Bank BRI Remittance Representative Malaysia menyalurkan bantuan sosial kepada pekerja 
migran Indonesia (PMI) di wilayah Kajang dan Bangi, Negeri Selangor, Malaysia pada Selasa 
(22/6).Foto/Agus Setiawan (1) Selain itu Manajemen Divisi Bisnis Internasional BRI Sirih 
Wahyono selalu mengingatkan kami agar tanggap melihat keadaan yang tengah dihadapi oleh 
para PMI di lapangan. 

"Ini menyangkut value sosial yang ingin disampaikan Bank BRI kepada nasabah," kata Dicki. 

Salah seorang perwakilan PMI di Kajang mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan dari 
Bank BRI. 

"Kami merasa sangat bahagia sekali atas perhatian yang diberikan Bank BRI kepada kami. 
Terima kasih banyak atas bantuannya dan kami mendoakan untuk kelancaran urusan Bank BRI 
di Malaysia," katanya. 

Dalam distribusi bantuan sosial ini Bank BRI didampingi oleh BJA Cargo yang merupakan 
perusahaan pengiriman barang ke Indonesia. 

Setiap paket sembako yang dibagikan terdiri dari beras, gula, minyak goreng, telur, dan mi 
instan, serta proses distribusi dilakukan dengan mengikuti SOP kesehatan yang berlaku. 

"Selanjutnya masih ada beberapa lokasi lagi yang menjadi sasaran kami. Semoga bantuan ini 
dapat bermanfaat bagi para PMI," katanya. 
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Narasumber 

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Peserta mandiri atau PBPU agak 
susah menentukan dia kehilangan pekerjaan. PMI dia kalau dipulangkan itu sebenarnya PHK, 
lalu, jasa konstruksi itu memang dari awal jelas kapan dia akan berakhir pekerjaannya tapi 
setelah itu dia kan kehilangan pekerjaan, dan mereka selama bekerja membayar iuran 

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Orang diposisikan disuruh 
membayar iuran tapi ketika jatuh waktunya, tidak mendapatkan manfaat. Ini persoalan ada 
inkonsistensi UU SJSN, UU Cipta Kerja, dengan PP 37 

neutral - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Berlakunya UU Cipta Kerja akan 
menyebabkan semakin banyak outsourcing, PKWT, dan karyawan kontrak. Saat mereka 
kehilangan pekerjaan itu justru harus didukung dengan JKP, agar bisa kembali ke bursa kerja 

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Enggak akan berlaku karena 
pekerjanya mengundurkan diri, bukan PHK. Selama ini, orang kalau mau di-PHK pasti 
dikondisikan mengundurkan diri, padahal pekerja kan dia peserta yang membayar iuran, tapi pas 
di-PHK tidak bisa mendapat manfaat [JKP] 

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Harus dihindari agar tidak terjadi 
kerugian ganda bagi pekerja, dia kehilangan pekerjaan dan tidak dapat JKP, padahal JKP 
esensinya untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan, apalagi di masa sekarang ini 

 

Ringkasan 

Pemerintah dinilai perlu meninjau cakupan pemberian manfaat program jaminan kehilangan 
pekerjaan atau JKP bagi pekerja kontrak. Mereka yang membayar iuran perlu mendapatkan 
manfaat jaminan sosial, terlebih dalam kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Koordinator 
Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan bahwa program tersebut sudah berjalan 
seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP. 
Selain itu, akan terdapat aturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. 
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DUH. PARA PEKERJA KONTRAK RAWAN TAK DAPATKAN JKP, PADAHAL PERLU 

JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu meninjau cakupan pemberian manfaat program jaminan 
kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja kontrak. Mereka yang membayar iuran perlu 
mendapatkan manfaat jaminan sosial, terlebih dalam kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-
19. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan bahwa program tersebut sudah 
berjalan seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program 
JKP. Selain itu, akan terdapat aturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. 

Menurut Timboel, jika mengacu ke PP 37/2021, program JKP baru memberikan perlindungan 
bagi satu dari tiga segmen peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan, yakni pekerja penerima upah (PPU). 

Segmen lainnya, yakni pekerja bukan penerima upah (PBPU), pekerja migran Indonesia (PMI), 
dan pekerja jasa konstruksi dinilai tidak bisa memperoleh manfaat JKP. Menurut Timboel, hal 
tersebut terjadi karena syarat menerima JKP adalah pekerja terkena pemutusan hubungan kerja 
(PHK). 

"Peserta mandiri atau PBPU agak susah menentukan dia kehilangan pekerjaan. PMI dia kalau 
dipulangkan itu sebenarnya PHK, lalu, jasa konstruksi itu memang dari awal jelas kapan dia akan 
berakhir pekerjaannya tapi setelah itu dia kan kehilangan pekerjaan, dan mereka selama bekerja 
membayar iuran," ujar Timboel kepada Bisnis, Selasa (22/6/2021). 

Timboel menilai bahwa kondisi itu rentan menyebabkan karyawan kontrak atau pekerja-pekerja 
di ketiga segmen tadi tidak bisa memperoleh manfaat JKP. Padahal, mereka termasuk pekerja 
yang harus dibantu saat kehilangan pekerjaan. 

Terlebih, jika para pekerja itu aktif membayar iuran, Timboel menilai semestinya mereka berhak 
mendapatkan manfaat jaminan sosial. Jika tidak, hal itu dinilai melanggar Undang-Undang (UU) 
40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yakni peserta berhak mendapatkan 
manfaat dan informasi atas program yang diikutinya. 

"Orang diposisikan disuruh membayar iuran tapi ketika jatuh waktunya, tidak mendapatkan 
manfaat. Ini persoalan ada inkonsistensi UU SJSN, UU Cipta Kerja, dengan PP 37," ujar Timboel. 

Dia menilai bahwa berlakunya UU Cipta Kerja berpotensi menyebabkan membludaknya karyawan 
kontrak dan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selain itu, sudah 
menjadi rahasia umum bahwa banyak perusahaan yang mempekerjakan karyawannya dengan 
status PKWT bertahun-tahun, tak kunjung dijadikan karyawan tetap. 

Menurut Timboel, selama karyawan tersebut aktif membayar iuran dan pekerja memenuhi 
kewajiban dalam mendaftarkan pekerjanya ke jaminan sosial, maka karyawan kontrak dan PKWT 
mestinya berhak mendapatkan manfaat program JKP. Hal ini harus didorong oleh pemerintah 
demi perlindungan para pekerja. 

"Berlakunya UU Cipta Kerja akan menyebabkan semakin banyak outsourcing, PKWT, dan 
karyawan kontrak. Saat mereka kehilangan pekerjaan itu justru harus didukung dengan JKP, 
agar bisa kembali ke bursa kerja," ujar Timboel. 

Praktik pemberi kerja yang menekan atau memaksa pekerjanya untuk mengundurkan diri, alih-
alih melalui pemutusan hubungan kerja atau PHK, dinilai dapat membuat pekerja tidak bisa 
memperoleh manfaat. Hal tersebut menyalahi prinsip jaminan sosial. 
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Dia mengatakan, sudah menjadi sebuah rahasia umum banyak pemberi kerja yang menekan 
pekerjanya untuk mengundurkan diri. Penekanan biasa dilandasi persaingan antar pekerja, 
adanya masalah yang tidak terselesaikan, atau bahkan faktor ekonomi. 

Menurutnya, tindakan itu kerap bertujuan agar pemberi kerja terhindar dari berbagai kewajiban. 
Langkah menekan pekerja untuk mengundurkan diri dinilai relatif mudah, murah, dan prosesnya 
cepat, dibandingkan dengan PHK yang dalam beberapa kasus harus sampai ke pengadilan 
hubungan industrial. 

Kondisi yang banyak terjadi itu menurutnya berbahaya, salah satunya karena pekerja tidak bisa 
memperoleh manfaat JKP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 
Hal tersebut terjadi karena salah satu syarat klaim manfaat JKP adalah PHK, bukan pengunduran 
diri. 

"Enggak akan berlaku karena pekerjanya mengundurkan diri, bukan PHK. Selama ini, orang kalau 
mau di-PHK pasti dikondisikan mengundurkan diri, padahal pekerja kan dia peserta yang 
membayar iuran, tapi pas di-PHK tidak bisa mendapat manfaat [JKP]," tuturnya. 

Dia melanjutkan, praktik itu melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) 40/2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yakni peserta adalah orang yang mendaftar dan membayar 
iuran, sehingga berhak mendapatkan manfaat dan informasi atas program yang diikutinya. 

Para pekerja memenuhi kewajibannya dalam membayar iuran jaminan sosial selama masa kerja. 
Dalam aspek kepesertaan, pekerja itu sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 
37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP. 

Meskipun begitu, jika pada akhir masa kerja terjadi pengunduran diri, maka pekerja itu tidak 
dapat memperoleh manfaat JKP. Menurut Timboel hal tersebut perlu dicermati dengan serius 
oleh pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan. 

"Harus dihindari agar tidak terjadi kerugian ganda bagi pekerja, dia kehilangan pekerjaan dan 
tidak dapat JKP, padahal JKP esensinya untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan, 
apalagi di masa sekarang ini," ujarnya. 

BPJS Watch menilai bahwa pengunduran diri pekerja biasanya didasari dua hal, yakni pindah 
tempat kerja atau berhenti bekerja untuk keperluan tertentu, seperti mengurus keluarga. Kedua 
alasan itu layak untuk menjadikan pekerja tidak memperoleh manfaat JKP. 

Dalam kasus pekerja yang dipaksa mengundurkan diri, pekerja itu belum tentu sudah 
mendapatkan pekerjaan pengganti. Maka, menurut Timboel, JKP harus ada dalam kondisi sulit 
bagi peserta itu, terlebih jika dia sudah memenuhi semua kewajibannya. 

Kondisi serupa pun berlaku bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 
pekerja konstruksi, dan pekerja migran Indonesia (PMI). Mereka aktif sebagai peserta, 
membayar iuran, tapi tidak dapat memperoleh manfaat JKP. 
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Judul Dukung Program Pemerintah, Karyawan Proyek Pabrik NPK-Chemical 
Jalani Vaksinasi 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Muliadi SE, Ak, M.Si, CA (Site Administration Manager proyek NPK-Chemical) Ada 
sekitar 400 lebih karyawan dan pekerja termasuk 81 di antara pekerja lokal, sebagian dari 
mereka sudah melakukan sendiri vaksinasi di luar, sedangkan vaksinasi kedua juga akan kami 
gelar di tempat yang sama 

positive - Muliadi (Site Administration Manager proyek NPK-Chemical) Selama pandemi Covid-
19, kami tetap terapkan protocol kesehatan, dan batasan kerja kepada seluruh karyawan minimal 
12 jam kerja termasuk ishoma, sehingga mereka cukup istirahat dan bagi karyawan yang pulang 
dari luar daerah mereka harus dikarantina mandiri selama 3 hari dan hari keempat akan di Swab 
Antigen, jika negative akan kembali bekerja seperti biasa 

positive - Sayed Zulfikar Alam (Kepala Dinas kesehatan Lhokseumawe) Vaksinasi ini salah satu 
program kita untuk menyukseskan vaksinasi massal yang berakhir 30 juni 2021, yaitu dengan 
cara jembut bola, seperti yang kita lakukan di komplek Proyek NPK Chemical 500.000 MTPY. PT 
PIM, termasuk ke sejumlah perusahan BUMN lainya dan ke desa-desa dalam kota Lhokseumawe 

 

Ringkasan 

Sebanyak 103 Karyawan dan pekerja di PT. PP (Persero) Tbk. Proyek NPK Chemical 500.000 
MTPY. PT PIM, menjalani vaksinasi Covid-19, di Komplek perusahan setempat,Selasa 
(22/6/2021). Suntikan vaksinasi tersebut bekerjasama dengan dinas kesehatan (Dinkes) Kota 
Lhokseumawe, dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah sebagai upaya 
pencegahan penyebaran Covid-19. 
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DUKUNG PROGRAM PEMERINTAH, KARYAWAN PROYEK PABRIK NPK-CHEMICAL 
JALANI VAKSINASI 

Sebanyak 103 Karyawan dan pekerja di PT. PP (Persero) Tbk. Proyek NPK Chemical 500.000 
MTPY. PT PIM, menjalani vaksinasi Covid-19, di Komplek perusahan setempat,Selasa 
(22/6/2021). 

Suntikan vaksinasi tersebut bekerjasama dengan dinas kesehatan (Dinkes) Kota Lhokseumawe, 
dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah sebagai upaya pencegahan 
penyebaran Covid-19. 

Muliadi SE, Ak, M.Si, CA (Site Administration Manager proyek NPK-Chemical, didampingi Hot Raja 
Nanda Siboro (Project HSE Manager), kepada RRI mengatakan, vaksinasi massal pertama ini 
khusus kepada karyawan dan pekerja kita yang berdomisili di Kota Lhokseumawe dan mereka 
belum menjalani vaksin. 

"Ada sekitar 400 lebih karyawan dan pekerja termasuk 81 di antara pekerja lokal, sebagian dari 
mereka sudah melakukan sendiri vaksinasi di luar, sedangkan vaksinasi kedua juga akan kami 
gelar di tempat yang sama, "kata Muliadi, Selasa (22/6/2021). 

Disebutkan, vaksinasi ini merupakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Lhokseumawe dan 
Puskesmas Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, sedangkan vaksinasi kedua tersebut juga akan 
mengundang mereka. 

"Selama pandemi Covid-19, kami tetap terapkan protocol kesehatan, dan batasan kerja kepada 
seluruh karyawan minimal 12 jam kerja termasuk ishoma, sehingga mereka cukup istirahat dan 
bagi karyawan yang pulang dari luar daerah mereka harus dikarantina mandiri selama 3 hari dan 
hari keempat akan di Swab Antigen, jika negative akan kembali bekerja seperti biasa,"terangnya. 

Sementara Kepala Dinas kesehatan Lhokseumawe, Sayed Zulfikar Alam melalui Kepala 
Puskesmas Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe,Ns Zuheri, S.Kep, M.Kes, 
mengatakan vaksinasi massal ini melibatkan sebanyak 15 petugas kesahatan baik dari dinas 
kesehatan maupun puskesmas yang dibagi dua tim. 

"Vaksinasi ini salah satu program kita untuk menyukseskan vaksinasi massal yang berakhir 30 
juni 2021, yaitu dengan cara jembut bola, seperti yang kita lakukan di komplek Proyek NPK 
Chemical 500.000 MTPY. PT PIM, termasuk ke sejumlah perusahan BUMN lainya dan ke desa-
desa dalam kota Lhokseumawe,"pungkasnya. 
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neutral - Widji Lestariono (Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi) Total sudah ada 400-an lebih 
PMI yang pulang kampung ke Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, 5 orang di antaranya 
terkonfirmasi positif COVID-19 

positive - Widji Lestariono (Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi) Kalau yang negatif, isolasi di 
Balai Diklat cukup tiga hari, dan selanjutnya isolasi mandiri di rumah masing-masing. Untuk PMI 
yang positif, kita isolasi sampai sepuluh hari. Dan sebelum kita perbolehkan pulang, kita swab 
lagi untuk memastikan mereka sudah negatif COVID-19 

negative - Widji Lestariono (Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi) Baik dari yang PMI maupun 
pasien positif lainnya, kita belum menemukan adanya kasus COVID-19 varian baru 

positive - Widji Lestariono (Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi) Kalau PMI pulang harus kita 
terima. Karena mereka juga warga kita yang pulang kampung dari luar negeri. Namun tetap ada 
perlakuan khusus sebagaimana pedoman penanganan terhadap mereka yang baru datang dari 
luar negeri 

 

Ringkasan 

Sebanyak lima orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Banyuwangi terkonfirmasi positif 
COVID-19. Mereka saat ini menjalani isolasi terpusat di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 
yang berada di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Widji 
Lestariono mengatakan sesuai pedoman penanganan orang yang baru pulang dari luar negeri, 
buruh migran harus melakukan isolasi sebelum kembali ke rumah masing-masing. 

 

5 BURUH MIGRAN YANG PULANG KE BANYUWANGI POSITIF CORONA 

Sebanyak lima orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Banyuwangi terkonfirmasi positif 
COVID-19. Mereka saat ini menjalani isolasi terpusat di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 
yang berada di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. 
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Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Widji Lestariono mengatakan sesuai pedoman penanganan 
orang yang baru pulang dari luar negeri, buruh migran harus melakukan isolasi sebelum kembali 
ke rumah masing-masing. 

"Total sudah ada 400-an lebih PMI yang pulang kampung ke Banyuwangi. Dari jumlah buruh 
migran tersebut, 5 orang di antaranya terkonfirmasi positif COVID-19," ujar Widji kepada 
wartawan, Selasa (22/6). 

Kelima itu baru pulang dari Taiwan, Hongkong, dan Malaysia. Hanya saja ia tak merincu jumlah 
dari masing-masing negara. 

Kelima orang tersebut, kata Widji, harus menjalani isolasi terpisah dengan PMI lainnya. Rentang 
waktunya pun lebih lama daripada PMI yang negatif. 

"Kalau yang negatif, isolasi di Balai Diklat cukup tiga hari, dan selanjutnya isolasi mandiri di 
rumah masing-masing. Untuk PMI yang positif, kita isolasi sampai sepuluh hari. Dan sebelum 
kita perbolehkan pulang, kita swab lagi untuk memastikan mereka sudah negatif COVID-19," 
imbuhnya. 

Dari lima PMI yang positif COVID-19 itu, kata Widji, tidak ditemukan adanya kasus varian baru. 
"Baik dari yang PMI maupun pasien positif lainnya, kita belum menemukan adanya kasus COVID-
19 varian baru," jelasnya. 

Meski PMI berpotensi tertular COVID-19 varian baru, namun kata Widji, pemerintah tidak bisa 
melarang para pahlawan devisa itu untuk pulang ke kampung halaman. 

"Kalau PMI pulang harus kita terima. Karena mereka juga warga kita yang pulang kampung dari 
luar negeri. Namun tetap ada perlakuan khusus sebagaimana pedoman penanganan terhadap 
mereka yang baru datang dari luar negeri," tutup Widji. 

 

 

 

  



 

112 
 

Judul Tekan Kerugian, Garuda Indonesia Buka Opsi Cuti di Luar Tanggungan 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Program Pensiun Dini 2021 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210622/98/1408620/tekan-
kerugian-garuda-indonesia-buka-opsi-cuti-di-luar-tanggungan 

Jurnalis Newswire 

Tanggal 2021-06-22 15:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Ini memang belum ditawarkan, 
jadi memang kami merencanakan menawarkan skema cuti di luar tanggungan 

positive - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Seperti yang melahirkan, ini 
supaya memberi mereka ruang lebih luas bersama anak. Atau yang punya keperluan-keperluan 
lain terutama mereka yang ambil kuliah atau sekolah, dan ada kepentingan lain yang di mana 
mereka bisa tinggalkan perusahaan dalam kurun waktu tertentu 

positive - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Kami akan ada penawaran-
penawaran lain ke depannya yang akan kami diskusikan dengan teman-teman lainnya 

 

Ringkasan 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ternyata berencana membuka opsi lain untuk melakukan 
efisiensi yaitu penawaran cuti di luar tanggungan perusahaan, selain membuka program pensiun 
dini. "Ini memang belum ditawarkan, jadi memang kami merencanakan menawarkan skema cuti 
di luar tanggungan," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dikutip dari 
tempo.co, Selasa (22/6/2021). 

 

TEKAN KERUGIAN, GARUDA INDONESIA BUKA OPSI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN 

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ternyata berencana membuka opsi lain untuk 
melakukan efisiensi yaitu penawaran cuti di luar tanggungan perusahaan, selain membuka 
program pensiun dini. 

"Ini memang belum ditawarkan, jadi memang kami merencanakan menawarkan skema cuti di 
luar tanggungan," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dikutip dari tempo.co, 
Selasa (22/6/2021). 



 

113 
 

Dia mengatakan skema tersebut menargetkan para karyawan Garuda Indonesia yang 
memungkinkan untuk keluar dari perusahaan dalam jangka waktu tertentu, seperti karyawan 
yang akan atau telah melahirkan, maupun karyawan yang tengah melanjutkan studi. 

"Seperti yang melahirkan, ini supaya memberi mereka ruang lebih luas bersama anak. Atau yang 
punya keperluan-keperluan lain terutama mereka yang ambil kuliah atau sekolah, dan ada 
kepentingan lain yang di mana mereka bisa tinggalkan perusahaan dalam kurun waktu tertentu," 
ujarnya. 

Irfan mengatakan skema-skema untuk melakukan efisiensi itu terus dikaji manajemen 
perusahaan untuk menekan beban operasional yang tinggi lantaran perusahaan terus merugi 
belakangan ini. Bahkan, kata dia, perseroan memiliki utang hingga Rp 70 triliun. 

Penawaran cuti di luar tanggungan, kata dia, akan didiskusikan dengan serikat pekerja. 

Adapun dia menuturkan hingga saat ini program pensiun dini yang ditawarkan selama periode 
19 Mei-19 Juni 2021 tersebut sudah dimanfaatkan oleh 1.099 karyawan. Menurut dia, jumlah 
tersebut masih di bawah harapan perusahaan. 

Hal itu, karena dia melihat pada masa pandemi Covid-19, jumlah pesawat Garuda Indonesia 
yang beroperasi pun sangat minim. "Kami akan ada penawaran-penawaran lain ke depannya 
yang akan kami diskusikan dengan teman-teman lainnya," kata Irfan. 
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Ringkasan 

Upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah diterapkan sejak Januari lalu, namun 
masih banyak yang menyimpan pertanyaan terkait berapa besaran UMR Yogyakarta 2021 . 
Informasi seputar UMR Yogyakarta 2021 memang masih kerap dicari masyarakat, terutama bagi 
kalangan pekerja atau buruh yang bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik. 

 

SIMAK DAFTAR LENGKAP BESARAN UMR YOGYAKARTA TAHUN 2021 

JAKARTA, - Upah minimum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah diterapkan sejak Januari 
lalu, namun masih banyak yang menyimpan pertanyaan terkait berapa besaran UMR Yogyakarta 
2021 . 

Informasi seputar UMR Yogyakarta 2021 memang masih kerap dicari masyarakat, terutama bagi 
kalangan pekerja atau buruh yang bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik. 

Pertanyaan tersebut kerap muncul di kalangan buruh, terutama untuk memastikan apakah upah 
yang diterimanya sudah sesuai dengan gaji UMR Yogyakarta . 

Selain itu, ada juga yang mencari informasi UMR Yogyakarta 2021 untuk membandingkan 
besarannya dengan yang berlaku di daerah lain guna mencari peluang kerja baru. 

Sebagai catatan, UMR adalah kepanjangan dari Upah Minimum Regional. Bagi yang masih 
penasaran terkait apa itu UMR, maka penjelasan berikut ini adalah jawabannya. 

Secara resmi, sebenarnya istilah UMR sudah digantikan dengan istilah UMP (Upah Minimum 
Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). 

Hanya saja, di kalangan masyarakat, istilah UMR masih banyak digunakan untuk penyebutan 
upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten/kota. 

Dengan begitu, UMR adalah penyebutan yang kerap digunakan untuk pengganti istilah UMP dan 
UMK dalam interaksi sosial sehari-hari. 
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Praktis, untuk mengetahui berapa besaran UMR Yogyakarta 2021, acuannya adalah kebijakan 
yang berlaku pada UMK dan UMP di DIY. 

UMP DIY 2021 sendiri sudah ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri 
Sultan Hamengkubuwono X melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020 yang 
ditandatangani Sri Sultan HB X pada 31 Oktober 2020. 

Dari ketetapan tersebut, besaran UMP Yogyakarta 2021 adalah Rp 1.765.000 atau naik 3,54 
persen dari besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp 1.704.608. 

Sementara itu, untuk gaji UMR Yogyakarta di masing-masing kabupaten/kota di DIY yang 
mengacu pada besaran UMK terbaru DIY yang ditetapkan melalui SK Gubernur No. 
340/KEP/2020. 

Dari ketentuan tersebut, UMR Kota Yogyakarta sebagaimana UMK Kota Yogyakarta tahun 2021 
adalah Rp 2.069.530, naik sebanyak 3,27 persen dari Rp 2.004.000 di tahun 2020. 

Selanjutnya, UMR Kabupaten Sleman sebagaimana UMK Sleman tahun 2021 yaitu Rp 1.903.500. 
Angka tersebut naik sebanyak 3,11 persen dibandingkan UMK Sleman 2020 sebesar Rp 
1.846.000. 

Adapun UMR Bantul 2021 yang sesuai UMK Kabupaten Bantul adalah Rp 1.842.460, naik 
sebanyak 2,90 persen dari Rp 1.790.500 di tahun 2020. 

Kemudian gaji UMR Kabupaten Kulon Progo yang sesuai UMK Kulon Progo 2021 yaitu Rp 
1.805.000, naik sebanyak 3,11 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp 1.750.500. 

Terakhir, gaji UMR Gunungkidul yang sesuai penetapan UMK Kabupaten Gunungkidul 2021 
adalah Rp 1.770.000, naik sebanyak 3,81 persen dari tahun 2020 sebesar Rp 1.705.000. 

Jumlah kenaikan UMK Kota dan Kabupaten di DIY, serta UMP DIY sendiri sudah berlaku mulai 
Januari 2021 lalu. 
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neutral - Wahyu Wibisono (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 
Kabupaten Purwakarta) (Pukul 13.00 WIB) api sudah bisa dikuasai, tinggal pendinginan saja 

negative - Wahyu Wibisono (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 
Kabupaten Purwakarta) Penyebab kebakaran, kami belum bisa memberikan keterangan karena 
masih terkonsentrasi melakukan pendinginan. Masih di lapangan 

neutral - Anto (Warga) Pas berangkat kerja, lihat asap hitam ke langit 

Ringkasan 

Pabrik PT Dunia Daging Food Industries yang terletak di Cikumpay, Kecamatan Campaka, 
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengalami kebakaran, Selasa (22/6/2021). Kepala Dinas 
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Wahyu Wibisono 
menyebut, kebakaran terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. 

 

SEBUAH PABRIK DI PURWAKARTA TERBAKAR 

KARAWANG, - Pabrik PT Dunia Daging Food Industries yang terletak di Cikumpay, Kecamatan 
Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengalami kebakaran, Selasa (22/6/2021). 
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Wahyu 
Wibisono menyebut, kebakaran terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. 

"(Pukul 13.00 WIB) api sudah bisa dikuasai, tinggal pendinginan saja," ujar Wahyu saat 
dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Ia menyebut, kondisi pabrik seluruhnya terbakar. 
Namun, pihaknya belum mengetahui penyebab kebakaran pabrik pengolahan daging itu. 

"Penyebab kebakaran, kami belum bisa memberikan keterangan karena masih terkonsentrasi 
melakukan pendinginan. Masih di lapangan," ujar dia. 

Asap dari kebakaran pabrik itu menjulang ke langit hingga bisa dilihat oleh warga yang tinggalnya 
lumayan jauh dari lokasi pabrik. "Pas berangkat kerja, lihat asap hitam ke langit," ujar seorang 
warga bernama Anto. 
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neutral - Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Itu (perdagangan orang) 
masih kita dalami karena masuk dalam rangkaian penyidikan kita 

negative - Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Kalau kami tidak bisa 
menemukan, akan kami hentikan. Tapi kalau bisa menemukan bukti itu, akan kami lanjutkan 
proses. Ini proses untuk menemukan bukti 

neutral - Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Terkait temuan BP2MI, 
Ini perlu kita dalami dan analisa, untuk memeriksa saksi. Saksi yang kita periksa kurang lebih 21 
orang, ditambah lagi nanti dari BP2MI, dan ahli. Dari hasil itu akan kita rangkum, dan analisa 
dan akan kita lakukan gelar perkara untuk proses lebih lanjut 

negative - Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Total tambahan saksi, 
ada 22 orang sama sekarang ini. Itu total yang kita mintai keterangan untuk pendalaman. 
Karena, untuk mendalami hal seperti ini, perlu pendalaman secara detil 

negative - Tinton Yudha Riambodo (Kasat Reskrim Polresta Malang Kota) Karena bagaimanapun 
juga, prinsip hukum di Indonesia itu azas praduga tidak bersalah. Jadi, sesuatu yang beredar di 
luar, itu belum tentu benar. Makanya kita perlu kita analisa, azas praduga tak bersalah itu perlu 
kita tegakkan. Kalau memang ini ada suatu tindak pidana, jangan khawatir, kami akan menindak 
tegas terkait perkara tersebut 

 

Ringkasan 

Polisi masih mendalami dugaan perdagangan orang di balik kaburnya 5 calon TKW di PT Citra 
Karya Sejati (CKS). Pemeriksaan saksi dan barang bukti terus dilakukan dan dicari. "Itu 
(perdagangan orang) masih kita dalami karena masuk dalam rangkaian penyidikan kita," kata 
Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudha Riambodo kepada wartawan, Selasa 
(22/6/2021). 
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POLISI DALAMI DUGAAN PERDAGANGAN ORANG DI BALIK KABURNYA 5 CALON 
TKW DI MALANG 

Polisi masih mendalami dugaan perdagangan orang di balik kaburnya 5 calon TKW di PT Citra 
Karya Sejati (CKS). Pemeriksaan saksi dan barang bukti terus dilakukan dan dicari. 

"Itu (perdagangan orang) masih kita dalami karena masuk dalam rangkaian penyidikan kita," 
kata Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudha Riambodo kepada wartawan, 
Selasa (22/6/2021). 

Tinton menegaskan jika penyidikan tengah berjalan seiring pihaknya mencari adanya alat bukti 
dan tersangka. 

"Kalau kami tidak bisa menemukan, akan kami hentikan. Tapi kalau bisa menemukan bukti itu, 
akan kami lanjutkan proses. Ini proses untuk menemukan bukti," tegas Tinton. 

Saksi tambahan sudah dihadirkan oleh Satreskrim Polresta Malang Kota dalam rangkaian 
penyidikan dugaan kasus perdagangan orang itu. Selain itu, polisi juga berkoordinasi dengan 
saksi ahli. 

"Terkait temuan BP2MI, Ini perlu kita dalami dan analisa, untuk memeriksa saksi. Saksi yang kita 
periksa kurang lebih 21 orang, ditambah lagi nanti dari BP2MI, dan ahli. Dari hasil itu akan kita 
rangkum, dan analisa dan akan kita lakukan gelar perkara untuk proses lebih lanjut," beber 
Tinton. 

"Total tambahan saksi, ada 22 orang sama sekarang ini. Itu total yang kita mintai keterangan 
untuk pendalaman. Karena, untuk mendalami hal seperti ini, perlu pendalaman secara detil," 
sambungnya. 

Tinton menggambarkan dalam penanganan tak seperti membeli barang di toko modern. Dengan 
hanya membayar ketika ingin memiliki suatu barang. 

Namun, pihaknya butuh pendalaman menyeluruh, sehingga tak menetapkan seseorang bersalah 
tanpa disertai alat bukti dalam kasus dugaan perdagangan orang ini. 

"Karena bagaimanapun juga, prinsip hukum di Indonesia itu azas praduga tidak bersalah. Jadi, 
sesuatu yang beredar di luar, itu belum tentu benar. Makanya kita perlu kita analisa, azas 
praduga tak bersalah itu perlu kita tegakkan. Kalau memang ini ada suatu tindak pidana, jangan 
khawatir, kami akan menindak tegas terkait perkara tersebut," tandasnya. 
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Judul Serikat Pekerja Garuda Anggap Pensiun Dini Bermasalah 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Program Pensiun Dini 2021 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Tomy Tampatty (Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga)) Pensiun 
dini tahun 2021 berpotensi timbul masalah hukum 

positive - Tomy Tampatty (Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia) Serikat hanya 
diundang BoD dalam pertemuan satu arah pada 19 Mei 2021. Selama 15 menit pertemuan 
tersebut hanya menyampaikan keputusan BoD terkait rencana pensiun dini 2021 

negative - Tomy Tampatty (Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia) Tidak benar 
manajemen telah berdiskusi dengan Sekarga karena manajemen tidak pernah berdiskusi maka 
kami ingatkan hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum 

neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Ada 1.099 (mengajukan pensiun 
dini) memang dari jumlah yang masuk itu kami melihat jumlah pilot yang mendaftar tidak terlalu 
banyak 

neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Ada penawaran lagi ke depan yang 
kami diskusikan. Tapi yang jelas kita tidak punya keinginan mendzolimi. Kami juga harus 
menjaga kepentingan bersama 

negative - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Sampai surat keputusan pensiun 
belum keluar, status karyawan beserta hak dan kewajiban tetap ada. Insya Allah akhir bulan ini 
sampai akhir tahun bisa selesaikan 

 

Ringkasan 

Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) mengungkapkan program pensiun 
dini 2021 yang ditawarkan perusahaan bermasalah. Tomy Tampatty mengatakan Sekarga 
menyurati Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengenai hal tersebut. "Pensiun 
dini tahun 2021 berpotensi timbul masalah hukum," kata Tomy, Selasa (21/6). 
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SERIKAT PEKERJA GARUDA ANGGAP PENSIUN DINI BERMASALAH 

JAKARTA--Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) mengungkapkan program 
pensiun dini 2021 yang ditawarkan perusahaan bermasalah. Tomy Tampatty mengatakan 
Sekarga menyurati Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengenai hal tersebut. 
"Pensiun dini tahun 2021 berpotensi timbul masalah hukum," kata Tomy, Selasa (21/6). 

Tomy mengatakan, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 64 Ayat 1 disebutkan, 
pemutusan hubungan kerja sebelum mencapai usia pensiun normal dapat dilakukan dengan 
syarat telah berusia 35 tahun dan mengajukan ata diusulkan perusahaan. Lalu terkait keputusan 
program pensiun dini 2021, Tomy menuturkan hal tersebut tidak pernah didiskusikan dengan 
Sekarga. 

"Serikat hanya diundang BoD dalam pertemuan satu arah pada 19 Mei 2021. Selama 15 menit 
pertemuan tersebut hanya menyampaikan keputusan BoD terkait rencana pensiun dini 2021," 
jelas Tomy. 

Dengan pertimbangan hukum, Tomy mengatakan Sekarga hanya ingin mengingatkan agar 
pelaksanaan pensiun dini dilaksanakan sesuai PKB Pasal 64. Dia menilai, pelaksanaan pensiun 
dini 2021 pada dasarnya tidak sesuai ketentuan maka tidak menutup kemungkinan dapat 
menimbulkan permasalahan hukum. 

Sekarga juga keberatan dengan pernyataan manajemen dalam menjawab pertanyaan dari Bursa 
Efek Indonesia. Tomy menuturkan, manajemen menyatakan sudah melakukan diskusi dengan 
serikat pekerja. 

"Tidak benar manajemen telah berdiskusi dengan Sekarga karena manajemen tidak pernah 
berdiskusi maka kami ingatkan hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum," kata 
Tomy. 

Beberapa waktu lalu, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menawarkan program pensiun dini 
bagi karyawannya. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan saat ini ribuan 
karyawan sudah mengajukan pensiun dini. 

"Ada 1.099 (mengajukan pensiun dini) memang dari jumlah yang masuk itu kami melihat jumlah 
pilot yang mendaftar tidak terlalu banyak," kata Irfan dalam rapat dengar pendapat (RDP) 
dengan Komisi VI DPR, Senin (20/6). 

Irfan menuturkan, program pensiun dini tersebut sangat penting untuk perusahaan. Dia 
menegaskan, jumlah karyawan harus sesuai dengan produksi perusahaan saat ini yang sudah 
terdampak pandemi Covid-19. 

Meskipun begitu, Irfan tidak ingin mengungkapkan jumlah karyawan yang tepat untuk kondisi 
produksi saat ini. Dia tidak ingin angka tersebut diartikan menjadi target karyawan yang 
mengajukan pensiun dini. 

Hanya saja, Irfan mengatakan jumlah karyawan yang saat ini sudah mengajukan pensiun dini 
masih jauh dari harapan perusahaan. "Ada penawaran lagi ke depan yang kami diskusikan. Tapi 
yang jelas kita tidak punya keinginan mendzolimi. Kami juga harus menjaga kepentingan 
bersama," kata Irfan. 

Irfan menambahkan, dari ribuan karyawan yang mengajukan pensiun dini, perusahaan saat ini 
belum memiliki dana pensiun tersebut. Dia menegaskan, eksekusi pensiun dini akan disesuaikan 
dengan ketersediaan dana dan dilakukan secara bertahap. 
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"Sampai surat keputusan pensiun belum keluar, status karyawan beserta hak dan kewajiban 
tetap ada. Insya Allah akhir bulan ini sampai akhir tahun bisa selesaikan," jelas Irfan. 

Irfan menegaskan, perusahaan tidak ada intervensi jahat dengan keputusan pensiun dini 
tersebut. Dia memastikan pensiun dini yang ditawarkan akan mengikuti aturan Undang-undang 
Ketenagakerjaan. 
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Judul Sidang Sengketa Hak Pegawai PT Sudarta Consulting, Pengacara 
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Narasumber 

negative - Alenta Sihombing (pengacara 9 penggugat) Tidak (kunjung) dipanggil dengan toa 
(pengeras suara). Biasanya saya sidang di mana pun, di Jakarta, di Bogor, tunggu dipanggil 
dahulu nomor perkaranya baru kami masuk ke ruang sidang 

negative - Alenta Sihombing (pengacara 9 penggugat) Saya pikir (pengacara tergugat) lagi cari 
angin dahulu atau entah apa. Ternyata itu mereka sedang mau pulang. Mereka tidak bilang juga 
kenapa saya baru datang, sidang sudah dimulai, dan lain-lain. Jadi saya gak tahu ( sidang sudah 
selesai) dong 

neutral - Alenta Sihombing (pengacara 9 penggugat) Loh, kok sidang bisa dimulai tanpa ada 
kabar dari penggungat? Panitera pun tidak pernah mengabari saya ( sidang ) sudah mau dimulai. 
Biasanya selalu mengabari 

negative - Alenta Sihombing (pengacara 9 penggugat) Namun, demi rasa keadilan saya minta 
kepada hakim agar diperlihatkan dulu bukti ini kepada tergugat agar menghindari fitnah ada 
'main' sama hakim 

negative - Alenta Sihombing (pengacara 9 penggugat) Selama saya bersidang, belum pernah 
saya diblokir panitera. Baru ini. Saya gak mengerti ada apa 

negative - Alenta Sihombing (pengacara 9 penggugat) Kemarin ada banyak saksi, ada 
pengacara-pengacara kasus lain yang menyaksikan dan mendukung kami bahwa (kejadian) ini 
harus dilaporkan karena ini tidak benar. Itu kata mereka. Mereka juga siap jadi saksi atas 
kejadian yang saya alami 

negative - Alenta Sihombing (pengacara 9 penggugat) Baru kali ini. Walau memang saya 
terhitung pengacara baru, tapi saya baru kali ini juga mengalami seperti ini. 
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Ringkasan 

Alenta Sihombing, pengacara 9 penggugat yang melaporkan kasus pengabaian hak pegawai di 
PT Sudarta Consulting, mengungkap kejanggalan saat menghadiri sidang lanjutan kasus tersebut 
di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 21 Juni 2021. 
PT Sudarta Consulting digugat 9 bekas pegawainya dengan laporan tak membayar gaji prorate 
dan hak normatif lain seperti upah lembur, BPJS, dan THR sejak tahun 2020. 

 

SIDANG SENGKETA HAK PEGAWAI PT SUDARTA CONSULTING, PENGACARA 
PENGGUGAT UNGKAP KEJANGGALAN 

Alenta Sihombing, pengacara 9 penggugat yang melaporkan kasus pengabaian hak pegawai di 
PT Sudarta Consulting, mengungkap kejanggalan saat menghadiri sidang lanjutan kasus tersebut 
di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 21 Juni 2021. 

PT Sudarta Consulting digugat 9 bekas pegawainya dengan laporan tak membayar gaji prorate 
dan hak normatif lain seperti upah lembur, BPJS, dan THR sejak tahun 2020. 

Kemarin, sidang lanjutan dengan agenda kesimpulan dan bukti tambahan dari penggugat 
digelar. Namun, Alenta menemui kejanggalan ketika sidang ternyata sudah dimulai tanpa 
kehadiran pihak penggugat. 

Alenta mengaku terkejut ketika mendatangi ruang sidang dan mendapati kabar dari hakim 
bahwa sidang sudah selesai. 

Padahal, Alenta sudah hadir di pengadilan bahkan sudah mengisi daftar hadir namun tidak 
kunjung mendapatkan panggilan. 

"Tidak (kunjung) dipanggil dengan toa (pengeras suara). Biasanya saya sidang di mana pun, di 
Jakarta, di Bogor, tunggu dipanggil dahulu nomor perkaranya baru kami masuk ke ruang sidang," 
ucap Alenta kepada Pikiran-rakyat.com pada 22 Juni 2021. 

Saat menuju ruang sidang, Alenta juga berpapasan dengan pengacara tergugat. Namun, 
pengacara tergugat sama sekali tidak memberi tahunya bahwa sidang sudah selesai. 

"Saya pikir (pengacara tergugat) lagi cari angin dahulu atau entah apa. Ternyata itu mereka 
sedang mau pulang. Mereka tidak bilang juga kenapa saya baru datang, sidang sudah dimulai, 
dan lain-lain. Jadi saya gak tahu ( sidang sudah selesai) dong," ucap Alenta. 

Alenta kemudian diberi tahu hakim bahwa sidang sudah selesai setibanya di ruang sidang . " 
Loh, kok sidang bisa dimulai tanpa ada kabar dari penggungat? Panitera pun tidak pernah 
mengabari saya ( sidang ) sudah mau dimulai. Biasanya selalu mengabari," ujar Alenta. 

Alenta yang sudah membawa bukti tambahan dari penggugat mendesak hakim agar bukti-bukti 
itu bisa diperlihatkan kepada tergugat. Sebelumnya, menurut Alenta, hakim bersikeras 
mengatakan tidak ada lagi kesempatan untuk memperlihatkan bukti tambahan. 

"Namun, demi rasa keadilan saya minta kepada hakim agar diperlihatkan dulu bukti ini kepada 
tergugat agar menghindari fitnah ada 'main' sama hakim," ucap Alenta. 

Setelah didesak, hakim akhirnya menerima untuk memperlihatkan bukti tambahan penggugat 
kepada tergugat pada sidang tanggal 5 Juli 2021 mendatang. 

Alenta sempat menghubungi panitera melalui WhatsApp untuk menanyakan alasan dia tidak 
dipanggil saat sidang dimulai, namun alih-alih mendapat jawaban, kontaknya diblokir oleh 
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panitera. "Selama saya bersidang, belum pernah saya diblokir panitera. Baru ini. Saya gak 
mengerti ada apa," katanya. 

Alenta mengatakan, dirinya baru kali ini menemui banyak kejanggalan saat menghadiri sidang 
sepanjang berkarier di dunia hukum. 

"Baru kali ini. Walau memang saya terhitung pengacara baru, tapi saya baru kali ini juga 
mengalami seperti ini." "Kemarin ada banyak saksi, ada pengacara-pengacara kasus lain yang 
menyaksikan dan mendukung kami bahwa (kejadian) ini harus dilaporkan karena ini tidak benar. 
Itu kata mereka. Mereka juga siap jadi saksi atas kejadian yang saya alami," kata Alenta. 

Sidang kasus ini akan dilanjutkan pada 5 Juli 2021 dengan agenda kesimpulan dan bukti 
tambahan dari penggugat.***. 
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Narasumber 

negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia) 
Mereka adalah korban dari buruknya tata kelola awak kapal perikanan migran Indonesia serta 
ulah manning agent yang tidak bertanggung jawab 

negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia) 
Informasi yang kami peroleh bahwa manning agen Indonesia adalah PT RCA. Sialnya PT RCA 
yang merekrut dan memberangkatkan ke-3 orang tersebut sudah tutup dan tidak beroperasi 

negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia) 
Kekerasan verbal, fisik dan makanan yang tidak layak mereka terima karena menyampaikan 
protes dan keinginan untuk kembali ke Indonesia karena masa kontrak yang telah selesai 

neutral - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia) 
Mereka telah 3 kali dipindahkan dari kapal Luqing Yuan Yu 211, ke kapal Liao Dong Yu 571 dan 
terakhir ini posisi mereka di kapal barang Liao Dong Yu 535 

positive - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia) 
Untuk menolong dan menyelamtakan WNI Indonesia di luar negeri, kami telah menyampaikan 
hal ini kepada Kementerian Luar Negeri agar upaya reptatriasi bisa diupayakan oleh pemerintah 
Indonesia 

 

Ringkasan 

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia melalui Fishers Center Bitung menerima pengaduan 
3 orang Awak Kapal Indonesia yang sudah 6 bulan ini terlantar di negara Somalia . Mereka 
sebelumnya bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok bernama Luqing Yuan Yu 211 dengan 
kontrak selama satu tahun yaitu Desember 2019-Desember 2020. 
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DFW INDONESIA: 3 AWAK KAPAL PERIKANAN INDONESIA TERLANTAR DI 
SOMALIA 

JAKARTA - Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia melalui Fishers Center Bitung menerima 
pengaduan 3 orang Awak Kapal Indonesia yang sudah 6 bulan ini terlantar di negara Somalia . 

Mereka sebelumnya bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok bernama Luqing Yuan Yu 211 
dengan kontrak selama satu tahun yaitu Desember 2019-Desember 2020. 

Setelah berakhirnya masa kontrak, pihak agen perekrut di Indonesia dan perusahaan perikanan 
tempat mereka bekerja di Tiongkok tidak memberikan kepastian tentang status kontrak yang 
sudah berakhir. Saat ini ke-3 orang awak kapal perikanan tersebut terlantar di salah satu pulau 
negara Somalia . 

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan 
mengatakan bahwa penelantaran awak kapal perikanan Indonesia di Somalia oleh kapal ikan 
Tiongkok menunjukan belum adanya perbaikan tata kelola perekrutan awak kapal perikanan 
dalam kerjasama Indonesia dengan Tiongkok. 

"Mereka adalah korban dari buruknya tata kelola awak kapal perikanan migran Indonesia serta 
ulah manning agent yang tidak bertanggung jawab" kata Abdi. Abdi menjelaskan bahwa 
berdasarkan laporan korban, mereka sudah melaporkan kondisi ini kepada manning agent 
Indonesia tapi tidak mendapat respon yang memuaskan. "Informasi yang kami peroleh bahwa 
manning agen Indonesia adalah PT RCA. Sialnya PT RCA yang merekrut dan memberangkatkan 
ke-3 orang tersebut sudah tutup dan tidak beroperasi" kata Abdi dalam keterangannya, Selasa 
(22/6/2021). 

Dalam laporan yang disampaikan kepada Fishers Center, awak kapal perikanan asal Indonesia 
tersebut mendapat perlakukan yang tidak manusiawi dari kapten kapal Tiongkok. 

"Kekerasan verbal, fisik dan makanan yang tidak layak mereka terima karena menyampaikan 
protes dan keinginan untuk kembali ke Indonesia karena masa kontrak yang telah selesai" kata 
Abdi. 

Karena terus melakukan protes, akhirnya ketiga awak kapal perikanan tersebit dipindahkan dari 
kapal ikan Tiongkok ke kapal barang Tiongkok dan kini berlabuh di Pelabuhan Somalia . 

"Mereka telah 3 kali dipindahkan dari kapal Luqing Yuan Yu 211, ke kapal Liao Dong Yu 571 dan 
terakhir ini posisi mereka di kapal barang Liao Dong Yu 535," jelas Abdi. 

Atas laporan tersebut, DFW Indonesia telah mengirimkan surat dan kronologis pengaduan 
kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. 

"Untuk menolong dan menyelamtakan WNI Indonesia di luar negeri, kami telah menyampaikan 
hal ini kepada Kementerian Luar Negeri agar upaya reptatriasi bisa diupayakan oleh pemerintah 
Indonesia" ungkapnya. 

Fishers Center adalah platform pengaduan dan pelaporan awak kapal perikanan yang dikelola 
oleh DFW Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia yang merupakan bagian dari 
dalam proyek Safeguarding against and Addressing Fishers' Exploitation at Sea (SAFE Seas 
Project). Sejak beroperasi sejak tahun 2019, Fishers Center telah menerima 56 pengaduan awak 
kapal perikanan Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri. 
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Narasumber 

positive - Hendro Wicaksono (Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns) Saya telah 
memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan patroli pada Senin (21/6), hasilnya 
kami menangkap 80 orang PMI non prosedural, yang kembali dari Malaysia ke Indonesia melalui 
jalur tidak resmi positive - Hendro Wicaksono (Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns) Kami 
intensifkan kegiatan patroli ini sesuai dengan perintah dari komando atas dan juga terkait dengan 
mewabahnya serta memutus rantai penyebaran Covid-19 

 

Ringkasan 

Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns menangkap sebanyak 80 orang Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) non prosedural di jalur tidak resmi perbatasan RI (Kalbar) - Malaysia, saat memperketat 
pengawasan dan patroli di sepanjang wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. 

"Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan patroli pada Senin (21/6), 
hasilnya kami menangkap 80 orang PMI non prosedural, yang kembali dari Malaysia ke Indonesia 
melalui jalur tidak resmi," kata Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Letkol (Inf) Hendro 
Wicaksono saat dihubungi di Entikong, Kabupaten Sanggau, Selasa (22/6/2021). 

 

PRAJURIT TNI AMANKAN 80 PMI ILEGAL DI PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA 

Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns menangkap sebanyak 80 orang Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) non prosedural di jalur tidak resmi perbatasan RI (Kalbar) - Malaysia, saat memperketat 
pengawasan dan patroli di sepanjang wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. 

"Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan patroli pada Senin (21/6), 
hasilnya kami menangkap 80 orang PMI non prosedural, yang kembali dari Malaysia ke Indonesia 
melalui jalur tidak resmi," kata Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Letkol (Inf) Hendro 
Wicaksono saat dihubungi di Entikong, Kabupaten Sanggau, Selasa (22/6/2021). 
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Dia menjelaskan dari 80 orang itu, yakni terdiri dari 28 orang diamankan di personel Pos Koki 
Sajingan Terpadu, kemudian di jalur tidak resmi Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, 
Kabupaten Sambas, dan 52 orang diamankan di sektor kanan PLBN Entikong, Kecamatan 
Entikong, Kabupaten Sanggau. 

Ia menegaskan, pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi di perbatasan Indonesia-Malaysia 
akan terus diperketat oleh Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643 untuk mencegah adanya kegiatan 
dan lalu lintas barang maupun orang secara ilegal. 

"Kami intensifkan kegiatan patroli ini sesuai dengan perintah dari komando atas dan juga terkait 
dengan mewabahnya serta memutus rantai penyebaran Covid-19," ujarnya. 

Menurut dia, semuanya yang masuk dari Malaysia baik yang melewati jalur resmi maupun jalur 
tidak resmi, akan diarahkan untuk melewati rangkaian pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan 
dari Karantina Kesehatan, Imigrasi serta Bea Cukai. 

Dia menambahkan, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka PMI 
tersebut harus melalui rangkaian pemeriksaan protokol kesehatan Covid-19. 

Setelah dinyatakan negatif Covid-19 maka PMI tersebut akan dilakukan karantina di TBI 
(Terminal Barang Internasional) Entikong, dan Gedung BPSDM (Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia) Pontianak. Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns bekerjasama dengan Instansi 
terkait di perbatasan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Menurut keterangan dari para PMI tersebut, selama di Malaysia mereka ada yang bekerja sebagai 
buruh kebun sawit, buruh cuci, maupun pegawai restoran, namun dikarenakan adanya kebijakan 
"lockdown" yang diberlakukan Pemerintah Malaysia, membuat mereka diberhentikan dari 
pekerjaannya, sehingga mengharuskan kembali ke Indonesia. 

Selanjutnya, untuk pemeriksaan lebih lanjut, 80 orang PMI itu kemudian diserahkan kepada 
pihak Imigrasi dan BP2MI. 
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Newstrend Kasus Positif COVID-19 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/22/ratusan-karyawan-pt-
kahatex-sumedang-terkonfirmasi-positif-covid-19-lonjakan-terjadi-usai-
lebaran 

Jurnalis Kiki Andriana 

Tanggal 2021-06-22 14:32:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

positive - Tamami Yamaguci (Compliance Manajer PT Kahatex) Benar, hasil pemetaan Tim 
Satgas Penanganan Covid-19 PT Kahatex pasca Lebaran, ada 300 orang karyawan yang 
terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil swab antigen, 200 di antaranya telah sembuh 

positive - Tamami Yamaguci (Compliance Manajer PT Kahatex) Kami sudah sampaikan ke Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumedang saat rapat koordinasi penanganan Covid-
19 

neutral - Tamami Yamaguci (Compliance Manajer PT Kahatex) Dari jumlah itu, karyawan yang 
dinyatakan positif Covid-19 tengah menjalani isolasi mandiri. Karyawan yang tengah menjalani 
isolasi mandiri kami bayarkan gaji full 

negative - Tamami Yamaguci (Compliance Manajer PT Kahatex) Kami tidak segan akan 
memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang melanggar protokol kesehatan sesuai peraturan 
perusahaan, seperti tidak memakai masker, berkerumun, dan tidak menjaga jarak 

positive - Tamami Yamaguci (Compliance Manajer PT Kahatex) Tindakan preventif terus kami 
lakukan, salah satunya melakukan sterilisasi dan melakukan pengetatan protokol kesehatan. 
Kami ingin memutus mata rantai penyebaran Covid-19 

negative - Tamami Yamaguci (Compliance Manajer PT Kahatex) Kami menduga lonjakan kasus 
ini berasal dari klaster keluarga 

 

Ringkasan 

Sebanyak 300 orang karyawan PT Kahatex, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terkonfirmasi 
positif Covid-19 berdasarkan hasil swab antigen . 

Kabar tersebut dibenarkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 di perusahaan tekstil raksasa 
yang berada di Jalan Bandung-Garut, Kabupaten Sumedang itu. 
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RATUSAN KARYAWAN PT KAHATEX SUMEDANG TERKONFIRMASI POSITIF COVID-
19, LONJAKAN TERJADI USAI LEBARAN 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - 
Sebanyak 300 orang karyawan PT Kahatex, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terkonfirmasi 
positif Covid-19 berdasarkan hasil swab antigen . 

Kabar tersebut dibenarkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 di perusahaan tekstil raksasa 
yang berada di Jalan Bandung-Garut, Kabupaten Sumedang itu. 

"Benar, hasil pemetaan Tim Satgas Penanganan Covid-19 PT Kahatex pasca Lebaran, ada 300 
orang karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil swab antigen, 200 di 
antaranya telah sembuh," kata Compliance Manajer PT Kahatex, Tamami Yamaguci saat 
dihubungi TribunJabar.id melalui sambungan seluler, Selasa (22/6/2021). 

Ia mengatakan, dari 300 orang karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19, 141 orang di 
antaranya yang ber-KTP Sumedang. 

"Kami sudah sampaikan ke Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumedang saat 
rapat koordinasi penanganan Covid-19," tuturnya. 

Tamami menyebutkan, mayoritas karyawan yang terpapar Covid-19 berstatus orang tanpa gejala 
(OTG) dan gejala ringan. 

Saat ini, kata dia, perusahaan telah memberlakukan kebijakan isolasi mandiri kepada para 
karyawan yang terkonfirmasi postif Covid-19. 

"Dari jumlah itu, karyawan yang dinyatakan positif Covid-19 tengah menjalani isolasi mandiri. 
Karyawan yang tengah menjalani isolasi mandiri kami bayarkan gaji full," kata Tamami. 

Meski begitu, ujar Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 ini, pihaknya memastikan bahwa 
perusahaan tekstil itu tetap akan berupaya mendukung pemerintah dalam pencegahan 
persebaran wabah ini. 

Menurutnya, pihak pabrik sudah satu tahun terus melakukan tindakan preventif untuk menekan 
penyebaran Covid-19. Bahkan, lanjut dia, pihaknya menerjunkan tim patroli untuk menyisir 
karyawan yang melanggar protokol kesehatan . 

"Kami tidak segan akan memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang melanggar protokol 
kesehatan sesuai peraturan perusahaan, seperti tidak memakai masker, berkerumun, dan tidak 
menjaga jarak," tutur Tamami. 

"Tindakan preventif terus kami lakukan, salah satunya melakukan sterilisasi dan melakukan 
pengetatan protokol kesehatan . Kami ingin memutus mata rantai penyebaran Covid-19," 
Tamami menambahkan. 

Ia menyebutkan, lonjakan karyawan yang positif terpapar Covid-19 terjadi usai Lebaran 2021. 

Menurutnya, pada saat sebelum Lebaran, pihaknya berkoordinasi dengan serikat buruh dengan 
membuat kesepakatan terkait upaya antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca libur lebaran, di 
antaranya mewajibkan swab antigen bagi karyawan yang ada gejala sakit pasca libur Lebaran. 

Saat itu, tambah dia, bagi karyawan yang sakit wajib lapor dan tidak boleh masuk bekerja, 
namun tetap dibayarkan upahnya. 
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Sebelum Lebaran, tambah Tamami, tercatat ada 10 orang karyawan positif Covid-19, di bulan 
April ada penambahan 35 orang, bulan Mei naik menjadi 90 kasus, dan bulan Juni ini karyawan 
yang terpapar Covid-19 mencapai 141 kasus. 

"Kami menduga lonjakan kasus ini berasal dari klaster keluarga," kata dia. 

. 
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Narasumber 

negative - Dwi Yulinta (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda 
Indonesia (Sekarga)) Bahwa soal pelaksanaan program pensiun dini ini manajemen menyatakan 
telah berdiskusi bersama seluruh serikat kerja, kami tegaskan itu tidak benar. Manajemen tidak 
pernah berdiskusi maka pada kesempatan ini kami sampaikan program tersebut berpotensi 
menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari 

neutral - Dwi Yulinta (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda 
Indonesia (Sekarga)) Faktanya kami serikat hanya diundang oleh BoD dalam pertemuan satu 
arah pada tanggal 19 Mei 2021 di mana dalam pertemuan 15 menit tersebut BoD hanya 
menyampaikan keputusan BoD terkait dengan rencana Pensiun dini/PENDI 2021. Bahwa atas 
pertimbangan hukum kami perlu mengingatkan pada BoD pelaksanaan PENDI 2021 harus 
dilaksanakan dengan pasal 64 PKB baik Ayat 1.2.3. abc 

neutral - Irfan Setia Putra (Direktur Utama Garuda) Tapi hasil 1.000 itu masih jauh dari harapan 
kita 

neutral - Irfan Setia Putra (Direktur Utama Garuda) Jadi nanti akan ada penawaran-penawaran 
lain yang akan kita diskusikan dengan teman-teman lain yang. Jelas kita enggak ada keinginan 
menzalimi karyawan. Kita tahu persis ini bukanlah waktu yang tepat untuk orang kemudian 
dipaksa keluar. Ini bukan waktu yang tepat, ini harus jaga kepentingan bersama 

 

Ringkasan 

Sekarga mengaku tidak diajak berdiskusi manajemen terkait keputusan program pensiun dini. 
Program pensiun dini yang prosesnya akan mulai dilakukan pada akhir Juni ini berpotensi 
menimbulkan permasalahan hukum. Hal itu bisa terjadi karena manajemen Garuda tidak pernah 
membicarakan program itu pada serikat kerja. 

 

  



 

133 
 

SEKARGA MENGAKU TAK DIAJAK DISKUSI TERKAIT PROGRAM PENSIUN DINI 

Sekarga mengaku tidak diajak berdiskusi manajemen terkait keputusan program pensiun dini. 

Program pensiun dini yang prosesnya akan mulai dilakukan pada akhir Juni ini berpotensi 
menimbulkan permasalahan hukum. Hal itu bisa terjadi karena manajemen Garuda tidak pernah 
membicarakan program itu pada serikat kerja. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda 
Indonesia (Sekarga) Dwi Yulinta dalam surat SKGA-6-405/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang 
ditujukan kepada Dirut Garuda Irfan Setia Putra "Bahwa soal pelaksanaan program pensiun dini 
ini manajemen menyatakan telah berdiskusi bersama seluruh serikat kerja, kami tegaskan itu 
tidak benar. Manajemen tidak pernah berdiskusi maka pada kesempatan ini kami sampaikan 
program tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," jelas dia 
dalam surat yang salinannya diterima Tirto, Selasa (22/6/2021). 

Ia menjelaskan, program pensiun dini harus dilakukan sesuai dengan Pasal 64 Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) Pasal 64 ayat 1 yang menyebutkan: Pemutusan Hubungan kerja sebelum 
mencapai usia pensiun normal dapat dilakukan dengan syarat telah berusia 35 tahun dan 
mengajukan ke perusahaan atau diusulkan oleh perusahaan. 

Namun, Dwi mengatakan bahwa Keputusan Program Pensiun Dini tahun 2021 tidak pernah 
didiskusikan dengan Serikat/Sekarga. 

"Faktanya kami serikat hanya diundang oleh BoD dalam pertemuan satu arah pada tanggal 19 
Mei 2021 di mana dalam pertemuan 15 menit tersebut BoD hanya menyampaikan keputusan 
BoD terkait dengan rencana Pensiun dini/PENDI 2021. Bahwa atas pertimbangan hukum kami 
perlu mengingatkan pada BoD pelaksanaan PENDI 2021 harus dilaksanakan dengan pasal 64 
PKB baik Ayat 1.2.3. abc," jelas dia. 

Program pensiun dini Garuda disampaikan Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi 
VI DPR RI dengan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pada Senin (21/6/2021). 
Kepada Komisi VI DPR RI, Dirut Garuda melaporkan, bahasan program sudah dibahas dengan 
serikat kerja. Manajemen kemudian menerima pengajuan pensiun dini dari 1.099 pegawai. 

"Tapi hasil 1.000 itu masih jauh dari harapan kita," kata Irfan. 

Jumlah tersebut masih jauh dari harapan Garuda untuk efisiensi. Namun, manajemen Garuda 
mengaku tidak akan memaksa karyawannya untuk mengundurkan diri. 

"Jadi nanti akan ada penawaran-penawaran lain yang akan kita diskusikan dengan teman-teman 
lain yang. Jelas kita enggak ada keinginan menzalimi karyawan. Kita tahu persis ini bukanlah 
waktu yang tepat untuk orang kemudian dipaksa keluar. Ini bukan waktu yang tepat, ini harus 
jaga kepentingan bersama," tambah Irfan. 

Garuda sedang melakukan efisiensi besar-besaran untuk memperbaiki kinerjanya. Wakil Menteri 
BUMN Kartika Wijoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6) 
mengungkapkan, setiap bulan Garuda menderita rugi hingga USD100 juta. 

Selain mengurangi karyawan, Garuda juga melakukan negosiasi dengan para lessor untuk 
mengembalikan pesawat lebih cepat dari perjanjian. Terbaru, Garuda meminta penundaan 
pembayaran kupon Sukuk Global USD500 juta yang sedianya jatuh tempo pada 17 Juni. Karena 
melewatkan pembayaran kupon tersebut, saham Garuda akhirnya kena suspensi Bursa Efek 
Indonesia. 
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negative - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Memang ada 1.099 dan memang 
yang dari jumlah masuk ini, jumlah pilot yang mendaftar masih belum terlalu banyak 

negative - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Yang jelas kita tidak punya 
keinginan sama sekali untuk mendzalimi karyawan, dan ini bukan waktu yang tepat orang 
dipaksa keluar 

 

Ringkasan 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, sebanyak 1.099 karyawan 
Garuda telah mengajukan pensiun dini. Pengajuan ini merupakan tindak lanjut dari program 
pensiun dini yang ditawarkan perseroan pada tanggal 19 Mei hingga 19 Juni 2021. 

"Memang ada 1.099 dan memang yang dari jumlah masuk ini, jumlah pilot yang mendaftar masih 
belum terlalu banyak," ujar Irfan dalam rapat kerja dengan Komis VI DPR RI, ditulis Selasa 
(22/6). 

 

BOS GARUDA INDONESIA SEBUT 1.099 KARYAWAN AJUKAN PENSIUN DINI 

- Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, sebanyak 1.099 karyawan 
Garuda telah mengajukan pensiun dini. Pengajuan ini merupakan tindak lanjut dari program 
pensiun dini yang ditawarkan perseroan pada tanggal 19 Mei hingga 19 Juni 2021. 

"Memang ada 1.099 dan memang yang dari jumlah masuk ini, jumlah pilot yang mendaftar masih 
belum terlalu banyak," ujar Irfan dalam rapat kerja dengan Komis VI DPR RI, ditulis Selasa 
(22/6). 

Adapun, pensiun dini ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi dan menyehatkan kembali keuangan 
perseroan. Selama masa pandemi Covid-19, Garuda Indonesia juga tercatat mengoperasikan 
pesawat dalam jumlah minim. 
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Menurutnya, program pensiun dini tersebut sudah mengikuti undang-undang ketenagakerjaan 
yang berlaku dan sudah didiskusikan dengan serikat pekerja Garuda Indonesia. 

Ke depannya, pihaknya akan melakukan penawaran-penawaran lain bagi karyawan selain 
program ini. "Yang jelas kita tidak punya keinginan sama sekali untuk mendzalimi karyawan, dan 
ini bukan waktu yang tepat orang dipaksa keluar," tandasnya. 

Reporter: Athika Rahma Sumber: Liputan6.com [azz]. 
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neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Ini memang belum ditawarkan, 
jadi memang kami merencanakan menawarkan skema cuti di luar tanggungan 

positive - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Seperti yang melahirkan, ini 
supaya memberi mereka ruang lebih luas bersama anak. Atau yang punya keperluan-keperluan 
lain terutama mereka yang ambil kuliah atau sekolah, dan ada kepentingan lain yang di mana 
mereka bisa tinggalkan perusahaan dalam kurun waktu tertentu 

positive - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Kami akan ada penawaran-
penawaran lain kedepannya yang akan kami diskusikan dengan teman-teman lainnya 

 

Ringkasan 

Selain membuka program pensiun dini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana membuka 
opsi lain untuk melakukan efisiensi, yaitu penawaran cuti di luar tanggungan perusahaan. 

"Ini memang belum ditawarkan, jadi memang kami merencanakan menawarkan skema cuti di 
luar tanggungan," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat kerja 
dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 21 Juni 2021. 

 

GARUDA INDONESIA BERENCANA TAWARKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN 

TEMPO.CO, Jakarta - Selain membuka program pensiun dini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 
berencana membuka opsi lain untuk melakukan efisiensi, yaitu penawaran cuti di luar 
tanggungan perusahaan. 

"Ini memang belum ditawarkan, jadi memang kami merencanakan menawarkan skema cuti di 
luar tanggungan," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat kerja 
dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 21 Juni 2021. 
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Dia mengatakan skema tersebut menargetkan para karyawan Garuda Indonesia yang 
memungkinkan untuk keluar dari perusahaan dalam jangka waktu tertentu, seperti karyawan 
yang akan atau telah melahirkan, maupun karyawan yang tengah melanjutkan studi. 

"Seperti yang melahirkan, ini supaya memberi mereka ruang lebih luas bersama anak. Atau yang 
punya keperluan-keperluan lain terutama mereka yang ambil kuliah atau sekolah, dan ada 
kepentingan lain yang di mana mereka bisa tinggalkan perusahaan dalam kurun waktu tertentu," 
ujarnya. 

Irfan mengatakan skema-skema untuk melakukan efisiensi itu, terus dikaji manajemen 
perusahaan untuk menekan beban operasional yang tinggi. Hal itu mengingat perusahaan terus 
merugi belakangan ini. Bahkan, kata dia, perseroan memiliki utang hingga Rp 70 triliun. 

Penawaran cuti di luar tanggungan, kata dia, akan didiskusikan dengan serikat pekerja. 

Adapun dia menuturkan hingga saat ini program pensiun dini yang ditawarkan selama periode 
19 Mei-19 Juni 2021, terdapat sebanyak 1.099 karyawan yang akan memanfaatkannya. Menurut 
dia, jumlah tersebut masih di bawah harapan perusahaan. 

Hal itu, karena dia melihat pada masa pandemi Covid-19, jumlah pesawat Garuda Indonesia 
yang beroperasi pun sangat minim. "Kami akan ada penawaran-penawaran lain kedepannya 
yang akan kami diskusikan dengan teman-teman lainnya," kata Irfan. 

. 
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negative - Iptu Jamhur (Kanit Reskrim Polsek Campaka) Kemudian api menjalar ke kabel listrik 
dan membakar seluruh area pabrik pembuatan sosis tersebut 

 

Ringkasan 

Aset pabrik pengolahan daging di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, 
Jawa Barat nyaris tidak tersisa akibat kebakaran hebat yang melanda perusahaan tersebut. 
Kerugian material dari insiden itu ditaksir mencapai Rp300 miliar. Berdasarkan keterangan yang 
berhasil dihimpun Kontributor Elshinta, Tita Sopandi, Selasa (22/6), semua bangunan di areal 
seluas 6.000 meter persegi, mesin dan bahan baku ludes terbakar. Hanya sedikit barang-barang 
yang bisa diselamatkan. 

 

KERUGIAN KEBAKARAN PABRIK PENGOLAHAN DAGING DI PURWAKARTA CAPAI 
RP300 MILIAR 

- Aset pabrik pengolahan daging di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten 
Purwakarta, Jawa Barat nyaris tidak tersisa akibat kebakaran hebat yang melanda perusahaan 
tersebut. Kerugian material dari insiden itu ditaksir mencapai Rp300 miliar. 

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun Kontributor Elshinta, Tita Sopandi, Selasa 
(22/6), semua bangunan di areal seluas 6.000 meter persegi, mesin dan bahan baku ludes 
terbakar. Hanya sedikit barang-barang yang bisa diselamatkan. 

Kanit Reskrim Polsek Campaka, Iptu Jamhur, Selasa (22/6) mengatakan, kerugian material 
ditaksir sebesar Rp300 miliar. 

Menurutnya kebakaran itu terjadi sekitar pukul 07.45 WIB, berawal saat karyawan menyalakan 
mesin masak nugget. Tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari dalam mesin yang disusul 
keluarnya api. 
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"Kemudian api menjalar ke kabel listrik dan membakar seluruh area pabrik pembuatan sosis 
tersebut," kata Jamhur. 

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, hanya perusahaan menderita kerugian 
yang cukup besar mencapai Rp300 miliar. 

Hingga berita diturunkan, api masih menyala meskipun tidak sebesar sebelumnya, dan petugas 
pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. 
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Judul Serikat Karyawan Garuda Buka Suara soal Tawaran Pensiun Dini: Tak 
Ada Dialog 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Program Pensiun Dini 2021 

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/serikat-karyawan-garuda-buka-
suara-soal-tawaran-pensiun-dini-tak-ada-dialog-1vzV6MZZkmz 

Jurnalis kumparan 

Tanggal 2021-06-22 13:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Tommy Tampatty (Koordinator Sekretariat Bersama Serikat Karyawan Garuda 
Indonesia) Nah di jilid II ini kami hanya diundang 15 menit ini akan melakukan pensiun dini jilid 
II tidak ada dialog 

 

Ringkasan 

Serikat pekerja yang tergabung di Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk menyatakan program pensiun dini jilid II yang ditawarkan manajemen tidak 
pernah didiskusikan terlebih dahulu. Program pensiun dini ini dibuka selama sebulan atau hingga 
19 Juni 2021. Rencananya akan dirampungkan hingga akhir tahun ini sama seperti pensiun dini 
tahun lalu dengan jumlah karyawan yang sukarela berhenti mencapai 700 orang. 

 

SERIKAT KARYAWAN GARUDA BUKA SUARA SOAL TAWARAN PENSIUN DINI: TAK 
ADA DIALOG 

Serikat pekerja yang tergabung di Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk menyatakan program pensiun dini jilid II yang ditawarkan manajemen tidak 
pernah didiskusikan terlebih dahulu. 

Program pensiun dini ini dibuka selama sebulan atau hingga 19 Juni 2021. Rencananya akan 
dirampungkan hingga akhir tahun ini sama seperti pensiun dini tahun lalu dengan jumlah 
karyawan yang sukarela berhenti mencapai 700 orang. 

Koordinator Sekretariat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia Tommy Tampatty 
mengatakan, pensiun jilid II ini berpotensi melanggar hukum. 

"Nah di jilid II ini kami hanya diundang 15 menit ini akan melakukan pensiun dini jilid II tidak 
ada dialog," katanya kepada, Selasa (22/6). 
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Dalam dokumen surat serikat pekerja yang diterima, pertemuan selama 15 menit itu hanya 
membahas mengenai keputusan manajemen dalam program pensiun dini jilid II. 

Dalam kesempatan itu pula, serikat pekerja meminta manajemen untuk melaksanakan program 
pensiun dini jilid II atau tahun 2021 ini sesuai dengan program pada jilid I tahun lalu. Salah satu 
poin yaitu memberikan kebebasan pensiun dini bagi karyawan berusia 35 tahun ke atas, 
sementara dalam jilid II ini Tommy mengeklaim tidak ada poin tersebut. 

"Bahwa atas pertimbangan Hukum kami perlu mengingatkan kepada BoD agar pelaksanaan 
PENDI tahun 2021 harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 64 PKB baik Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3,a, 
b, c," tulis surat yang ditujukan kepada Direktur Utama Garuda Indonesia Irfansetia Putra. 
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Judul Sejumlah politisi angkat suara soal rencana revisi PP 109/2012 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Penolakan Revisi PP 109/2012 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/sejumlah-politisi-angkat-suara-soal-
rencana-revisi-pp-1092012 

Jurnalis Yudho Winarto 

Tanggal 2021-06-22 13:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Sejumlah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang 
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 

Revisi peraturan ini dinilai tidak akan efektif dan memperparah angka pengangguran yang kini 
sudah melonjak akibat pandemi Covid-19. 

 

SEJUMLAH POLITISI ANGKAT SUARA SOAL RENCANA REVISI PP 109/2012 

Sejumlah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang 
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 

Revisi peraturan ini dinilai tidak akan efektif dan memperparah angka pengangguran yang kini 
sudah melonjak akibat pandemi Covid-19. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP Mindo Sianipar dan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) 
PDIP Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abidin Fikri menegaskan industri hasil tembakau 
merupakan salah satu sektor yang kini menjadi tumpuan banyak keluarga di Indonesia. 

"PP 109/2012 tidak perlu direvisi karena belum tentu efektif, sehingga hanya diperlukan 
implementasi peraturan yang sudah ada," tegas Mindo dalam keterangannya akhir pekan lalu. 

Mindo yang juga Anggota Komisi IV DPR menilai saat ini pengaturan dan pengawasan produk 
hasil tembakau telah diatur secara komprehensif dalam PP 109/2012. Oleh karenanya, 
implementasi terhadap peraturan yang sudah ada jauh lebih penting dan rasional. 

Hal serupa juga disampaikan Abidin. Menurut dia, IHT saat ini menaungi tenaga kerja dari hulu 
ke hilir mulai dari petani hingga pedagang retail. Berbagai sumber menyebutkan, sektor IHT kini 
menjadi mata pencaharian secara langsung sedikitnya enam juta masyarakat Indonesia. Jumlah 
ini di luar berbagai pekerja lain yang terkait secara tidak langsung dengan industri ini. 
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Menurut Abidin, pemerintah tetap harus bijaksana kendati IHT masih berpotensi tumbuh di 
tengah situasi pandemi. Revisi PP 109/2012 akan menambah beban IHT yang selama ini sudah 
tertekan dengan berbagai pengetatan aturan yang berpeluang menciptakan pengangguran baru. 

Data Badan Pusat Statistik periode Agustus 2020 menunjukkan, terdapat 29,12 juta angkatan 
kerja terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, 2,56 juta menjadi pengangguran 
karena pandemi, 760 ribu bukan angkatan kerja karena pandemi, 1,77 juta orang sementara 
tidak bekerja karena pandemi atau dirumahkan. Adapun yang terbesar 24,03 juta orang masih 
bekerja namun berkurang penghasilannya. 

Sebelumnya, Komisi IX DPR telah menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Tembakau 
Indonesia (AMTI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkeh 
Indonesia (APCI), dan Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) pada Selasa, 15, Juni 2021. 

Budidoyo Siswoyo, Ketua Umum AMTI menegaskan penolakannya terhadap revisi PP 109/2012. 
"PP 109/2012 sudah sangat eksesif dan lebih dari cukup untuk membatasi dan mengendalikan 
konsumsi tembakau di Indonesia. Jika PP ini tetap direvisi maka akan mengancam 20 juta tenaga 
kerja dan keluarganya karena kehilangan mata pencaharian," ungkap Budidoyo. 

Wacana revisi PP 109/2012 mencuat karena dorongan kelompok yang mengatasnamakan 
kesehatan dengan dasar angka prevalensi perokok anak di bawah 10 tahun yang naik. 
Sementara menurut data Kementerian Kesehatan angka prevalensi perokok dewasa (di atas 10 
tahun) sudah turun dari 29,3% di tahun 2013 menjadi 28,8% di tahun 2018. 

Abidin pun berjanji akan mengkaji lebih dalam penolakan AMTI terhadap revisi PP 109 tahun 
2012. "Secara prinsip yang perlu diperhatikan adalah kebijakan atau aturan tidak boleh 
menciptakan ketidakpastian bagi dunia industri, termasuk industri tembakau. Terlebih di masa 
pandemi saat ini," pungkas Abidin. 
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Judul Lulusan Program WFD Siap Bersaing di Dunia Kerja dan Wirausaha 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Program WFD 

Halaman/URL https://rri.co.id/pekanbaru/ekonomi/1087482/lulusan-program-wfd-
siap-bersaing-di-dunia-kerja-dan-wirausaha 

Jurnalis Tongkulem Siregar 

Tanggal 2021-06-22 12:54:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Syamsuar (Gubernur Riau) Pemerintah provinsi mendukung penuh kegiatan WFD yang 
merupakan program strategis dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang tentu 
akan mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Riau kedepannya 

positive - Rikky Rahmat Firdaus (Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut) SKK Migas - PT CPI 
secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di 
sekitar wilayah operasi hulu migas. Tahun ini, program WFD menggelar tiga program pelatihan 
dan sertifikasi, yakni Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (AK3) Umum, Operator K3 Migas, 
dan Operator Alat Berat Dump Truck 

positive - Rikky Rahmat Firdaus (Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut) Kami sangat berterima 
kasih kepada SKK Migas - PT CPI yang bekerja sama dengan PCR untu menyelenggarakan WFD 
2021. Apa yang telah dibangun melalui WFD ini merupakan bentuk nyata kehadiran perusahaan 
di tengah-tengah masyarakat. Hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat dan perusahaan 
saling membutuhkan dan berkontribusi 

neutral - Sukamto Tamrin (VP Corporate Affairs PT CPI) Program-program investasi sosial 
Perusahaan kami menitikberatkan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia guna 
menciptakan kemandirian masyarakat Riau khususnya, dalam jangka panjang 

positive - Rikky Rahmat Firdaus (Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut) Kami terus 
berkomitmen dalam pembangunan sumber daya manusia melalui Peningkatan Keterampilan 
Tenaga Kerja khususnya diwilayah kerja operasi hulu migas. Kami berharap program ini dapat 
mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualiatas angkatan kerja yang ada di 
provinsi Riau 

positive - Muhammad Ihsan Zul (Wakil Direktur Bidang Kerja Sama, Pemasaran, dan Alumni PCR) 
Dari 1.497 pelamar, jumlah berkas yang diterima sebanyak 664 pelamar. Yang lolos untuk 
mengikuti tahapan seleksi sebanyak 271 pelamar. Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara, 
sebanyak 103 pelamar dinyatakan berhak mengikuti program pelatihan dan sertifikasi ini 
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Ringkasan 

Tenaga-tenaga terampil kembali lahir di Bumi Lancang Kuning. Sebanyak 101 peserta dinyatakan 
lulus dari tiga program pelatihan dan sertifikasi Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja atau 
Workforce Development (WFD). Penutupan Program WFD dilakukan oleh Gubernur Riau, 
Syamsuar secara virtual, Selasa (22/6/2021). 

Para peserta yang lulus selanjutnya siap bersaing di dunia kerja maupun wirausaha. Program 
WFD ditaja SKK Migas - PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) bersama Politeknik Caltex Riau 
(PCR). 

 

LULUSAN PROGRAM WFD SIAP BERSAING DI DUNIA KERJA DAN WIRAUSAHA 

Pekanbaru : Tenaga-tenaga terampil kembali lahir di Bumi Lancang Kuning. Sebanyak 101 
peserta dinyatakan lulus dari tiga program pelatihan dan sertifikasi Peningkatan Keterampilan 
Tenaga Kerja atau Workforce Development (WFD). Penutupan Program WFD dilakukan oleh 
Gubernur Riau, Syamsuar secara virtual, Selasa (22/6/2021). 

Para peserta yang lulus selanjutnya siap bersaing di dunia kerja maupun wirausaha. Program 
WFD ditaja SKK Migas - PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) bersama Politeknik Caltex Riau 
(PCR). 

Penahbisan kelulusan para peserta dan penutupan Program WFD dilakukan secara hybrid (daring 
dan luring) di Auditorium PCR, Selasa (22/6/2021). 

"Pemerintah provinsi mendukung penuh kegiatan WFD yang merupakan program strategis dalam 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang tentu akan mendukung peningkatan 
perekonomian masyarakat Riau kedepannya," kata Gubernur Riau Syamsuar saat menyampaikan 
sambutan. 

Tingkat kelulusan Program WFD tahun ini sebesar 98,06%. Program WFD bertujuan mendukung 
program pemerintah dalam peningkatan kompetensi keterampilan para lulusan SMA/SMK, 
angkatan kerja muda, maupun pelaku usaha kecil-mikro melalui kegiatan pelatihan dan 
sertifikasi. 

"SKK Migas - PT CPI secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas. Tahun ini, program WFD menggelar tiga 
program pelatihan dan sertifikasi, yakni Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (AK3) Umum, 
Operator K3 Migas, dan Operator Alat Berat Dump Truck," kata Kepala Perwakilan SKK Migas 
Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus. 

Selain mendapatkan materi dari akademisi yang kompeten, para peserta juga melakukan praktik 
asessment lapangan bersama assessor dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

Tahun ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Program WFD. Acara penutupan Program 
WFD juga diikuti oleh Kordinator Kemitraan dan Penyelarasan Pendidikan Vokasi dengan Dunia 
Usaha-Dunia Industri Kemendikbud Agus Susilohadi, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut 
Rikky Rahmat Firdaus, VP Corporate Affairs PT CPI Sukamto Tamrin, Ketua Yayasan PCR Azhar, 
dan Direktur PCR Dr. Mohammad Yanuar Hariyawan. 

"Kami sangat berterima kasih kepada SKK Migas - PT CPI yang bekerja sama dengan PCR untu 
menyelenggarakan WFD 2021. Apa yang telah dibangun melalui WFD ini merupakan bentuk 
nyata kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini juga membuktikan bahwa 
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masyarakat dan perusahaan saling membutuhkan dan berkontribusi," kata Agus Susilohadi dari 
Kemendikbud. 

Acara penutupan Program WFD juga dimanfaatkan untuk "meresmikan" kelulusan 601 peserta 
pelatihan dan sertifikasi virtual bagi pegawai mitra kerja di lingkungan PT CPI. 

"Program-program investasi sosial Perusahaan kami menitikberatkan pada pengembangan 
kapasitas sumber daya manusia guna menciptakan kemandirian masyarakat Riau khususnya, 
dalam jangka panjang," ungkap VP Corporate Affairs PT CPI Sukamto Tamrin. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat 
Firdaus. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas SDM Riau 
agar dapat bersaing di dunia kerja. 

"Kami terus berkomitmen dalam pembangunan sumber daya manusia melalui Peningkatan 
Keterampilan Tenaga Kerja khususnya diwilayah kerja operasi hulu migas. Kami berharap 
program ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualiatas angkatan kerja 
yang ada di provinsi Riau," ujarnya. 

Selaku mitra pelaksana program, PCR mensosialisasikan Program WFD melalui kerja sama 
dengan instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Meski sosialisasi dilakukan 
secara Daring, namun program ini menjaring lebih dari 1.400 pelamar dari berbagai daerah di 
Riau. 

Untuk dapat mengikuti program pelatihan dan sertifikasi ini, para peserta harus menjalani 
beberapa tahapan seleksi diantaranya seleksi berkas administrasi, ujian tertulis, dan wawancara. 

"Dari 1.497 pelamar, jumlah berkas yang diterima sebanyak 664 pelamar. Yang lolos untuk 
mengikuti tahapan seleksi sebanyak 271 pelamar. Berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara, 
sebanyak 103 pelamar dinyatakan berhak mengikuti program pelatihan dan sertifikasi ini," 
ungkap Wakil Direktur Bidang Kerja Sama, Pemasaran, dan Alumni PCR Muhammad Ihsan Zul. 

Ihsan juga menjelaskan bahwa proses pelatihan dan sertifikasi ini dilakukan secara blended 
learning, perpaduan antara daring dan luring. Semua kegiatan pelatihan dan sertifikasi 
dilaksanakan sebanyak 3 batch antara bulan Maret hingga awal April 2021. 

Setiap tahunnya, pelaksanaan Program WFD sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Riau. 
Sejak dimulai tahun 2018, hingga saat ini program tersebut telah meluluskan 463 peserta untuk 
meningkatkan keterampilan kerja. 
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Judul CARI Kerja? Nih Pemkot Bandung Buka Job Fair Online Hari Ini Sampai 
Besok, Klik Situs Lokernya 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Job Fair Virtual Kota Bandung 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/22/cari-kerja-nih-pemkot-
bandung-buka-job-fair-online-hari-ini-sampai-besok-klik-situs-lokernya 

Jurnalis Muhamad Nandri Prilatama 

Tanggal 2021-06-22 12:38:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

 

Ringkasan 

Hallo para pejuang lowongan kerja (loker). Ada kabar gembira nih, di masa pandemi Covid-19, 
Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja membuka job fair secara online dengan 
tersedia 30 perusahaan dan lowongan kerja sebanyak 3.000 mulai Selasa (22/6/2021) sampai 
Rabu (23/6/2021). Wali Kota Bandung, Oded M Danial menyampaikan program job fair online 
ini diselenggarakan sebagai program tahunan yang biasanya dilakukan secara offline namun saat 
ini secara online. 

 

CARI KERJA? NIH PEMKOT BANDUNG BUKA JOB FAIR ONLINE HARI INI SAMPAI 
BESOK, KLIK SITUS LOKERNYA 

Hallo para pejuang lowongan kerja (loker). Ada kabar gembira nih, di masa pandemi Covid-19, 
Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja membuka job fair secara online dengan 
tersedia 30 perusahaan dan lowongan kerja sebanyak 3.000 mulai Selasa (22/6/2021) sampai 
Rabu (23/6/2021). 

Wali Kota Bandung, Oded M Danial menyampaikan program job fair online ini diselenggarakan 
sebagai program tahunan yang biasanya dilakukan secara offline namun saat ini secara online. 

Bagi kalian yang ingin mencari pekerjaan di job fair ini silakan klik www.jobfairkotabandung.com. 

Bagi yang disabilitas, Pemkot Bandung pun menyediakan lowongan di job fair tersebut untuk 30 
orang. 

Ketika disinggung terkait angka pengangguran di Kota Bandung, Oded tak mengetahui secara 
pasti jumlahnya. 

Tetapi secara statistik, katanya, warga Kota Bandung yang angkatan produktif jauh lebih besar 
dibandingkan yang tidak produktif. 
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"Pengangguran saat ini diakibatkan ada beberapa hal, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), 
perusahaan atau pabrik tak berjalan secara normal di masa pandemi, dan adanya bonus 
demografi sementara ketersediaan lapangan pekerjaan ada masalah. Jadi, kami berupaya 
berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Saya juga minta Disnaker dan dinas terkait lainnya 
lakukan pelatihan juga menciptakan komptensi agar warga dapat memenuhi persyaratan yang 
diminta perusahaan," ujarnya, di Pendopo, Selasa (22/6/2021). 
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Judul Kemenaker RI Segera Bangun BLK di Gorontalo 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend BLK di Gorontalo 
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segera-bangun-blk-di-gorontalo 
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Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker) Bulan 
Juli ini sudah bisa kita lelang untuk perencanaan pembangunan gedung BLK Gorontalo. Mungkin 
bisa lima hingga enam tahun akan kita bangun terus menerus 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI akan segera memulai pembangunan Balai Latihan 
Kerja (BLK) di Provinsi Gorontalo. Hal itu dipastikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Vokasi 
dan Produktivitas Kemenaker, Budi Hartawan, usai meninjau lahan pembangunan BLK di 
Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Senin (21/6/2021). 

Budi mengatakan, peninjauan lahan pembangunan BLK tersebut merupakan tindak lanjut dari 
pertemuan Gubernur Rusli Habibie dengan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah, beberapa 
waktu lalu. Dijelaskannya, BLK Gorontalo akan dibangun dengan sistem multiyears. 

 

KEMENAKER RI SEGERA BANGUN BLK DI GORONTALO 

Gorontalo : Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI akan segera memulai pembangunan 
Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Gorontalo. Hal itu dipastikan oleh Direktur Jenderal 
Pembinaan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, Budi Hartawan, usai meninjau lahan 
pembangunan BLK di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Senin 
(21/6/2021). 

Budi mengatakan, peninjauan lahan pembangunan BLK tersebut merupakan tindak lanjut dari 
pertemuan Gubernur Rusli Habibie dengan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah, beberapa 
waktu lalu. Dijelaskannya, BLK Gorontalo akan dibangun dengan sistem multiyears. 

"Bulan Juli ini sudah bisa kita lelang untuk perencanaan pembangunan gedung BLK Gorontalo. 

Mungkin bisa lima hingga enam tahun akan kita bangun terus menerus," ungkap Budi. 
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Sebelumnya Dirjen Pembinaan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker bersama Wakil Gubernur 
Gorontalo H. Idris Rahim menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan 
penyerahan kopian sertifikat lahan pembangunan BLK di ruang kerja Wagub Gorontalo. 
Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan lahan seluas lima hektar, di mana untuk tahap 
pertama yang sudah siap dibangun seluas 3,6 hektar yang berlokasi di belakang Kantor 
Perwakilan BI Gorontalo. 

Dengan hadirnya BLK ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga angka 
pengangguran di Provinsi Gorontalo yang saat ini sebesar 4,26 persen bisa menurun. 
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Narasumber 

positive - 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 

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali melakukan perubahan kalender libur Bursa tahun 2021. 
Hal tersebut menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait perubahan hari libur nasional dan cuti 
bersama di tengah pandemi Covid-19. Sebelumnya, Pemerintah melakukan perubahan terhadap 
libur nasional dan cuti bersama tahun ini. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi menyebarnya 
wabah virus di Indonesia. Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan hal itu 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. 

 

CUTI BERSAMA DIREVISI, INI PERUBAHAN KALENDER LIBUR BURSA 2021 

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali melakukan perubahan kalender libur Bursa 
tahun 2021. Hal tersebut menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait perubahan hari libur 
nasional dan cuti bersama di tengah pandemi Covid-19. 

Dalam pengumuman BEI dengan nomor No. Peng-00167/BEI.POP/06-2021, perubahan libur 
Bursa merujuk Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 18 Juni 
2021 Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, 
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Nomor 4 Tahun 2020, dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
tahun 2021. 

Adapun perubahan kalender libur Bursa tahun 2021 diantaranya, libur Tahun Baru Islam 1443 
Hijriah dari sebelumnya Selasa, 10 Agustus 2021 menjadi Rabu, 11 Agustus 2021. Kemudian, 
libur Maulid Nabi Muhammad SAW diubah menjadi Rabu, 20 Oktober 2021 dari sebelumnya 
Selasa, 19 Oktober 2021, dan perubahan cuti bersama Hari Raya Natal menjadi Hari Bursa pada 
Jumat, 24 Desember 2021 "Perubahan Kalender Libur Bursa Tahun 2021 dapat disesuaikan 
kembali apabila terjadi perubahan kegiatan kliring pada kalender operasional Bank Indonesia 
atau adanya pengumuman Pemerintah mengenai perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 
tahun 2021," bunyi pengumuman BEI, Selasa (22/6/2021). 

BEI juga memberikan beberapa catatan terkait perubahan kalender libur Bursa tahun 2021, 
antara lain: 1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 18 Juni 
2021 Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, 
Nomor 4 Tahun 2020, dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 
Tahun 2021 2. Libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 (14 Maret 2021), libur Hari Buruh 
Internasional (1 Mei 2021), dan libur Hari Raya Natal (25 Desember 2021) tidak dimasukkan ke 
dalam daftar kalender libur bursa di atas karena jatuh pada Hari Sabtu dan Minggu 3. Selain 
jadwal tersebut di atas, Libur Bursa akan ditetapkan kemudian apabila kegiatan kliring ditiadakan 
oleh Bank Indonesia atau karena adanya pengumuman Pemerintah mengenai peniadaan 
kegiatan kerja pada suatu hari tertentu. 

Sebelumnya, Pemerintah melakukan perubahan terhadap libur nasional dan cuti bersama tahun 
ini. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi menyebarnya wabah virus di Indonesia. 

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir 
Effendy menyampaikan hal itu 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. 

Muhadjir mengungkapkan, 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. 

Sementara itu, libur cuti bersama Hari Natal 2021 ditiadakan. Dengan begitu, 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. 
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Narasumber 

negative - Khairil Mirza (Kepala Imigrasi Kelas II Tanjunguban) Kita bekerja berdasarkan UU No 
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jadi Timpora melakukan pengecekan langsung ke tempat-
tempat yabg kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelanggaran UU Keimigrasian 

negative - Khairil Mirza (Kepala Imigrasi Kelas II Tanjunguban) Untuk sidak hari ini tidak 
ditemukan pelanggaran oleh TKA dan lainnya 

neutral - Khairil Mirza (Kepala Imigrasi Kelas II Tanjunguban) Kita sudah jelaskan, bahwa 
keberadaan WNA India adalah sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) dan sudah dilengakapi 
dokumen resmi, dan terus diawasi oleh instansi terkait 

 

Ringkasan 

Seharian Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Bintan yang dikoordinir oleh 
Imigrasi Kelas II Tanjunguban berkeliling Bintan menyisir lokasi-lokasi yang diduga menjadi 
tempat warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal dan UU Keimigrasian, pada Senin 
(21/6/21). 

Tim yang dipimpin oleh Kepala Imigrasi Kelas II Tanjunguban Khairil Mirza ini setidaknya 
mendatangi empat lokasi yakni PT Esco di Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, Pertamina 
Tanjunguban, Hotel Bintan Sayang di Desa Sebong Pereh, dan pelabuhan tidak resmi (pelabuhan 
rakyat) Desa Sebong Lagoi. 

 

SEHARIAN TIMPORA SISIR BINTAN, ADA BEBERAPA WNA DITEMUKAN 

Seharian Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Bintan yang dikoordinir oleh 
Imigrasi Kelas II Tanjunguban berkeliling Bintan menyisir lokasi-lokasi yang diduga menjadi 
tempat warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal dan UU Keimigrasian, pada Senin 
(21/6/21). 
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Tim yang dipimpin oleh Kepala Imigrasi Kelas II Tanjunguban Khairil Mirza ini setidaknya 
mendatangi empat lokasi yakni PT Esco di Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, Pertamina 
Tanjunguban, Hotel Bintan Sayang di Desa Sebong Pereh, dan pelabuhan tidak resmi (pelabuhan 
rakyat) Desa Sebong Lagoi. 

Pada kesempatan ini, Mirza mengatakan bahwa operasi gabungan yang dilakukan ini, sesuai 
Undang-undang Keimigrasian dan surat edaran Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan 
HAM RI. 

"Kita bekerja berdasarkan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jadi Timpora melakukan 
pengecekan langsung ke tempat-tempat yabg kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada 
pelanggaran UU Keimigrasian," katanya. 

Nyalakan Tanda Bahaya, Kesembuhan COVID-19 di Kota Malang Turun dan Tingkat Kematian 
Naik Pada kegiatan ini, didapati keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di PT Esco 
Lobam dan Hotel Bintan Sayang. Namun dari beberapa WNA yang ditemukan ini, semuanya 
memiliki dokumen lengkap. 

Sementara, saat di PT Pertamina Tanjunguban tidak dilakukan pengecekan, karena mereka 
sedang tutup atau lockdown terkait adanya 40 karyawan yang positif COVID-19 . Di Pelabuhan 
rakyat Desa Sebong Lagoi, tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelabuhan 
tersebut menjadi salah satu perlintasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menuju Malaysia 
dan sebaliknya. 

"Untuk sidak hari ini tidak ditemukan pelanggaran oleh TKA dan lainnya," jelasnya. 

Berkaitan saat ini di masa pandemi COVID-19, dijelaskannya isu keberadaan WNA dan TKA asal 
India sangat sensitif di Bintan. Bahkan adanya keluhan masyarakat mengenai WNA India yang 
masih berada di Bintan ini. 

"Kita sudah jelaskan, bahwa keberadaan WNA India adalah sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) 
dan sudah dilengakapi dokumen resmi, dan terus diawasi oleh instansi terkait," pungkasnya. 

(don). 
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Ringkasan 

Pertanyaan mengenai apa itu UMR masih kerap dicari masyarakat, terutama bagi kalangan 
pekerja atau buruh yang bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik. 

Pertanyaan semacam itu masih sering muncul dari kalangan buruh, terutama untuk memastikan 
apakah upah yang diterimanya sudah sesuai dengan gaji UMR di daerah tempatnya bekerja. 

 

UMR ADALAH UPAH MINIMUM REGIONAL, APA BEDANYA DENGAN UMP DAN UMK? 

JAKARTA, - Pertanyaan mengenai apa itu UMR masih kerap dicari masyarakat, terutama bagi 
kalangan pekerja atau buruh yang bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik. 

Pertanyaan semacam itu masih sering muncul dari kalangan buruh, terutama untuk memastikan 
apakah upah yang diterimanya sudah sesuai dengan gaji UMR di daerah tempatnya bekerja. 

Penetapan upah terbaru memang selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Dalam penetapan 
pengupahan di Indonesia, ada sejumlah skema yang biasa diterapkan. Pemilihan skema ini yang 
kemudian memengaruhi besaran upah yang diterima pekerja dari pengusaha. 

Karena itu, penting untuk memahami skema penetapan pengupahan di Indonesia, termasuk 
mengenai apa itu UMR serta perbedaan UMP dan UMK yang juga kerap jadi pertanyaan publik. 

Informasi seputar UMR penting diketahui, salah satunya sebagai bahan pertimbangan untuk 
mencari peluang kerja baru di daerah dengan upah minimum tertentu yang berbeda-beda di tiap 
daerah. 

UMR adalah kepanjangan dari Upah Minimum Regional. Bagi yang masih penasaran terkait apa 
itu UMR, maka penjelasan berikut ini adalah jawabannya. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 
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Daftarkan email Penerapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 
1999. Aturan ini kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 226 Tahun 2000. 

Perubahan aturan sekaligus menjadikan sistem pengupahan UMR secara tidak langsung 
sebenarnya sudah tak berlaku lagi. 

Dalam regulasi lawas itu, dijelaskan bahwa UMR adalah upah minimum yang penetapannya 
dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya. 

Sekali lagi, secara resmi sebenarnya istilah UMR sudah digantikan dengan istilah UMP (Upah 
Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). 

Hanya saja, di kalangan masyarakat, istilah UMR masih banyak digunakan untuk penyebutan 
upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, UMR adalah penyebutan 
yang kerap digunakan untuk pengganti istilah UMP dan UMK dalam interaksi sosial sehari-hari. 

Praktis, untuk mengetahui berapa gaji UMR yang saat ini berlaku di Indonesia, acuannya adalah 
kebijakan yang berlaku pada UMK dan UMP di suatu daerah. 

Nah, jika sudah memahami apa itu UMR, selanjutnya penting untuk tahu informasi seputar 
perbedaan UMP dan UMK. Asal usul UMP dan UMK sebenarnya tidak lepas dari penerapan gaji 
UMR di masa lalu. 

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat 
I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi 
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

Artinya sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum 
menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II. UMP merupakan perubahan nama dari 
UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur. 

Sementara, UMK yang tak lain dulunya disebut UMR Tingkat II ini merupakan standar upah 
minimum yang berlaku di daerah tingkat kabupaten/kota yang penetapannya dilakukan oleh 
gubernur meski pembahasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota. 

Jika pada suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka UMK, maka gubernur 
menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut. 

Itulah penjelasan mengenai perbedaan UMP dan UMK, termasuk cara penerapan 2 mekanisme 
pengupahan tersebut di Indonesia. 

Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan. Pertama, Upah Minimum 
Sektoral (UMS) Provinsi, sebelumnya bernama Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I. 

Adapun, di tingkat kabupaten/kota, dikenal dengan Upah Minumum Sektoral (UMS) 
Kabupaten/Kota yang sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral Regional 
Tingkat I. 
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Narasumber 

negative - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Memang ada 1.099 dan memang 
yang dari jumlah masuk ini, jumlah pilot yang mendaftar masih belum terlalu banyak 

negative - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Yang jelas kita tidak punya 
keinginan sama sekali untuk mendzalimi karyawan, dan ini bukan waktu yang tepat orang 
dipaksa keluar 

positive - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Australia memang mereka 
lockdown ketat dan sebelum lockdown saja mereka membatasi maksimum 50 persen 
penumpang untuk masuk ke Australia 

 

Ringkasan 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, sebanyak 1.099 karyawan 
Garuda telah mengajukan pensiun dini. 

Pengajuan ini merupakan tindak lanjut dari program pensiun dini yang ditawarkan perseroan 
pada tanggal 19 Mei hingga 19 Juni 2021. 

"Memang ada 1.099 dan memang yang dari jumlah masuk ini, jumlah pilot yang mendaftar masih 
belum terlalu banyak," ujar Irfan dalam rapat kerja dengan Komis VI DPR RI, ditulis Selasa 
(22/6/2021). 

 

DIRUT GARUDA INDONESIA: 1.099 KARYAWAN AJUKAN PENSIUN DINI 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, sebanyak 1.099 karyawan 
Garuda telah mengajukan pensiun dini. 

Pengajuan ini merupakan tindak lanjut dari program pensiun dini yang ditawarkan perseroan 
pada tanggal 19 Mei hingga 19 Juni 2021. 
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"Memang ada 1.099 dan memang yang dari jumlah masuk ini, jumlah pilot yang mendaftar masih 
belum terlalu banyak," ujar Irfan dalam rapat kerja dengan Komis VI DPR RI, ditulis Selasa 
(22/6/2021). 

Adapun, pensiun dini ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi dan menyehatkan kembali keuangan 
perseroan. Selama masa pandemi Covid-19, Garuda Indonesia juga tercatat mengoperasikan 
pesawat dalam jumlah minim. 

Menurutnya, program pensiun dini tersebut sudah mengikuti undang-undang ketenagakerjaan 
yang berlaku dan sudah didiskusikan dengan serikat pekerja Garuda Indonesia. 

Ke depannya, pihaknya akan melakukan penawaran-penawaran lain bagi karyawan selain 
program ini. "Yang jelas kita tidak punya keinginan sama sekali untuk mendzalimi karyawan, dan 
ini bukan waktu yang tepat orang dipaksa keluar," tandasnya. 

Merugi, Garuda Indonesia Bakal Tutup Beberapa Rute Ini 

Sebelumnya, maskapai nasional Garuda Indonesia akan menutup sejumlah rute penerbangan 
internasional demi menyehatkan keuangan perusahaan. 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, penutupan ini dilakukan mulai 
bulan depan gegara rute ini tidak menghasilkan keuntungan bagi keuangan perusahaan. 

Adapun rute-rute tersebut diantaranya rute menuju Melbourne dan Perth, Australia, lalu rute 
menuju Osaka, Jepang. 

"Australia memang mereka lockdown ketat dan sebelum lockdown saja mereka membatasi 
maksimum 50 persen penumpang untuk masuk ke Australia," jelas Irfan dalam rapat kerja 
bersama Komisi VI DPR RI yang disiarkan di YouTube, ditulis Selasa (22/6/2021). 

Kendati, ada beberapa rute yang dipertahankan karena memiliki potensi untuk untung. Rute ini 
memang berbasis pengangkutan barang (kargo), dan bisnis kargo Garuda Indonesia tercatat 
melonjak di tahun 2021. 

Untuk rute ke Australia, hanya penerbangan menuju Sydney yang masih dipertahankan karena 
alasan konektivitas. Kemudian rute menuju Amsterdam, Belanda dan Kuala Lumpur, Malaysia 
juga masih dipertahankan. 

Lalu penerbangan ke Seoul masih dimonitor dan tujuan Singapura akan dikurangi. Kemudian 
penerbangan yang tercatat menguntungkan ialah tujuan Bangkong, Hong Kong dan China. 
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Ringkasan 

Aparat kepolisian Polres Sukabumi berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten 
Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (22/6/2021). 

Dari informasi yang diperoleh, aparat kepolisian ini berjaga untuk mengamankan aksi 
demonstrasi dari Aliansi Buruh Sukabumi Bergerak (BUSER) yang mempertanyakan uang BPJS. 

Rencananya akan datang ke gedung DPRD sekitar 200 orang buruh untuk melaksanakan 
demontrasi. 

 

AKAN ADA AKSI DEMO BURUH, POLISI BERJAGA DI GEDUNG DPRD KABUPATEN 
SUKABUMI 

Aparat kepolisian Polres Sukabumi berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten 
Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (22/6/2021). 

Dari informasi yang diperoleh, aparat kepolisian ini berjaga untuk mengamankan aksi 
demonstrasi dari Aliansi Buruh Sukabumi Bergerak (BUSER) yang mempertanyakan uang BPJS. 

Rencananya akan datang ke gedung DPRD sekitar 200 orang buruh untuk melaksanakan 
demontrasi. 

Dalam surat pemberitahuan rencana demo atau audensi dengan DPRD ini, BUSER akan 
mempertanyakan menyikapi perselisihan hubungan industrial yang terjadi di PT Tangmas Cidahu 
yang tidak berkesudahan dan sekarang telah berganti nama menjadi PT Starfood Beverage 
Industry. 

Mereka mempertanyakan kaitan pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 
ditambah sisa upah serta uang tunjangan hari raya (THR) tahun lalu yang belum terealisasi. 

Serta mempertanyakan adanya dugaan kebocoran data disinyalir data tersebut milik pihak BPJS 
Kesehatan Pusat sebanyak 279 juta. 
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Mereka menyangka data itu diindikasikan jatuh ke pihak luar dan sudah diperjual belikan. 

Hingga berita berita ini terbit, Tribunjabar.id belum mendapatkan informasi resmi dari para buruh 
yang melaksanakan demo atau audensi di gedung DPRD ini. 
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Judul Serikat Pekerja 'Gugat' Program Pensiun Dini Garuda 

Nama Media sindonews.com 
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program-pensiun-dini-garuda-1624327568 

Jurnalis Suparjo Ramalan 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Insya Allah mulai di bulan ini 
(pensiun dini) dan kita berharap sampai akhir tahun sudah bisa kita selesaikan 

negative - Surat Sekarga (N/A) Program pensiun dini tidak pernah didiskusikan dengan Sekarga. 
Dan faktanya kami diundang oleh BoD dalam pertemuan satu arah pada 19 Mei 2021. Dalam 
pertemuan 15 menit tersebut, BoD hanya menyampaikan keputusan terkait rencana pensiun dini 
2021 

 

Ringkasan 

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau Sekarga 
mencatat program pensiun dini karyawan Garuda 2021 berpotensi melanggar hukum. Pasalnya, 
program itu bertentangan dengan perjanjian kerja bersama (PKB). Berdasarkan surat Sekarga 
yang ditujukan kepada Direktur Utama Garuda Indonesia pada 17 Juni 2021 lalu, dijelaskan 
dasar hukum pelaksanaan program pensiun dini adalah PKB 2018-2020. Dan akan 
diperpanjangan masa berlakunya. 

 

SERIKAT PEKERJA 'GUGAT' PROGRAM PENSIUN DINI GARUDA 

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau Sekarga 
mencatat program pensiun dini karyawan Garuda 2021 berpotensi melanggar hukum. Pasalnya, 
program itu bertentangan dengan perjanjian kerja bersama (PKB). 

Berdasarkan surat Sekarga yang ditujukan kepada Direktur Utama Garuda Indonesia pada 17 
Juni 2021 lalu, dijelaskan dasar hukum pelaksanaan program pensiun dini adalah PKB 2018-
2020. Dan akan diperpanjangan masa berlakunya. 

Karena itu, keputusan program pensiun dini 2021 yang ditawarkan manajemen maskapai 
penerbangan pelat merah itu dianggap menyalahi regulasi. 
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Sekarga pun mengingatkan kepada dewan direksi (BoD) agar pelaksanaan pensiun dini 2021 
harus dilaksanakan sesuai Pasal 64 PKB, baik ayat 1, ayat 2, serta ayat 3 a,b, dan c. 

"Program pensiun dini tidak pernah didiskusikan dengan Sekarga. Dan faktanya kami diundang 
oleh BoD dalam pertemuan satu arah pada 19 Mei 2021. Dalam pertemuan 15 menit tersebut, 
BoD hanya menyampaikan keputusan terkait rencana pensiun dini 2021," tulis bagian lain dari 
surat tersebut. 

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, program pensiun dini ini 
merupakan kebijakan terbuka dan telah dibicarakan bersama serikat pekerja dan tidak memiliki 
intensi jahat di balik kebijakan tersebut. 

"Insya Allah mulai di bulan ini (pensiun dini) dan kita berharap sampai akhir tahun sudah bisa 
kita selesaikan," ujar Irfan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin 
kemarin. 

(uka). 
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Ringkasan 

Ketenagakerjaan wajib diikuti oleh seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Ini sesuai yang 
ditulis di website resmi BPJS Ketenagakerjaan di mana mulai tanggal 1 Juni 2015, setiap 
perusahaan wajib mendaftarkan pekerjan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program 
seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. 

 

CARA DAFTAR BPJS KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN ONLINE 2021 

Ketenagakerjaan wajib diikuti oleh seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Ini sesuai yang 
ditulis di website resmi BPJS Ketenagakerjaan di mana mulai tanggal 1 Juni 2015, setiap 
perusahaan wajib mendaftarkan pekerjan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program 
seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. 

Adapun ketentuan kewajiban telah diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang 
Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 
40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Untuk besaran dari iuran berdasarkan upah dari pekerja dengan catatan komponen upah 
tercantum dan diketahui maka besaran iurannya : 1,74% dari upah sebulan, untuk iuran jaminan 
kemanitan sebesar 0,30% dari upah sebulan. 

Apabila komponen upah pekerja tidak tercantum maka besaran iuran JKK akan dihitung 
berdasarkan nilai kontrak kerja. Contohnya, pekerjaan konstruksi nilai kotrak 100 juta, iuran JKK 
sebsari 0,21% dari nilai kontrak, iuran JKM 0,30% dari kontrak. 

Bagaimana jika perusahaan menolah untuk mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan? Ada sanksi 
yang harus ditanggung oleh perusahaan seperti : 1.Teguran tertulis dari BPJS 2.Denda oleh BPJS 
3.Tertutupnya berbagai akses pelayanan publik yang berkaitan dengan perusahaan. Sanksi ini 
dijatuhkan oleh pemerintah berdasarkan permintaan BPJS. Sanksi yang dimaksud bisa berupa: 
Untuk bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan online, perusahaan Anda harus memenuhi 
persyaratan berikut ini. 
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(a). Fotokopi dan aslinya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) (b). Fotokopi dan aslinya NPWP 
Perusahaan (c). Fotokopi dan aslinya Akta Perdagangan Perusahaan (d). Fotokopi KTP (Kartu 
Tanda Penduduk) masing-masing karyawan, (e). Fotokopi KK (Kartu Keluarga) karyawan/pekerja 
yang akan di daftar, (f). Pas Foto berwarna Karyawan/pekerja ukuran 2x3 sebanyak 1 Lembar. 

(a). Surat izin usaha dari RT/RW/Kelurahan setempat (b). Fotokopi KTP Pekerja (c). Fotokopi KK 
masing-masing Pekerja (d). Pas Foto berwarna masing-masing Pekerja ukuran 2x3 sebanyak 1 
lembar 1.Buka situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/. 

2.Klik "DAFTARKAN SAYA". 

3.Pilih salah satu dari empat pilihan (Pemberi Kerja/ Pekerja BPU/ Pekerja Migran/ Jasa 
Kontruksi). Pilihlah pemberi kerja 4.Isi data yang diminta 5.Tunggulah email balasan 
pemberitahuannya dan ikuti setiap tahapan selanjutnya Setelah semua sudah lengkap, bawalah 
persyaratan yang telah disiapkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di kota Anda. 

Ternyata pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan perusahaan tidaklah sulit. Asalkan Anda sudah 
menyiapkan segala persyaratan yang diminta. (RAN). 
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Narasumber 

neutral - Salinan Surat (N/A) Di mana dalam pertemuan 15 menit tersebut, BoD (jajaran direksi) 
hanya menyampaikan keputusan terkait rencana pensiun dini 2021 

neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Sayangnya memang yang saya 
ingin sampaikan ada 1.099 dan memang dari jumlah yang masuk itu, kami memang melihat 
jumlah pilot yang mendaftar nampaknya belum terlalu banyak 

neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Mereka yang akan mengambil, dan 
bersedia ikut dalam program ini akan peroleh hak sesuai pasal 64 PKB kita mengenai PHK 
sebelum mencapai usia pensiun normal 

negative - Salinan Surat (N/A) Bahwa atas pertimbangan hukum, kami perlu mengingatkan 
kepada BoD agar pelaksanaan pensiun dini 2021 harus dilaksanakan sesuai pasal 64 PKB, baik 
ayat 1, ayat 2, serta ayat 3 a,b, dan c 

 

Ringkasan 

Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) memprotes program pensiun dini yang ditawarkan 
manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sekarga menilai program ini dapat 
menimbulkan masalah hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekarga pun 
sudah mengirimkan surat protes ke Dirut Garuda Irfan Setiaputra soal masalah ini. Dalam salinan 
surat protes yang diberikan Ketua Harian Sekarga Tommy Tampati kepada detikcom, dijelaskan 
pelaksanaan Pensiun Dini 2021 tidak sesuai dengan pasal 64 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

 

TAK DIAJAK DISKUSI, KARYAWAN GARUDA PROTES PROGRAM PENSIUN DINI! 

Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) memprotes program pensiun dini yang ditawarkan 
manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sekarga menilai program ini dapat 
menimbulkan masalah hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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Sekarga pun sudah mengirimkan surat protes ke Dirut Garuda Irfan Setiaputra soal masalah ini. 
Dalam salinan surat protes yang diberikan Ketua Harian Sekarga Tommy Tampati kepada 
detikcom, dijelaskan pelaksanaan Pensiun Dini 2021 tidak sesuai dengan pasal 64 Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB). 

Yang jadi masalah, Sekarga menilai keputusan adanya program pensiun dini 2021 oleh 
manajemen tidak pernah didiskusikan dengan karyawan. Karyawan hanya diundang oleh direksi 
dalam pertemuan satu arah pada 19 Mei 2021. 

"Di mana dalam pertemuan 15 menit tersebut, BoD (jajaran direksi) hanya menyampaikan 
keputusan terkait rencana pensiun dini 2021," bunyi salinan surat dikutip detikcom, Selasa 
(22/6/2021). 

Sekarga menilai keputusan pensiun dini yang ditawarkan oleh manajemen berpotensi 
menimbulkan masalah hukum. Mereka meminta manajemen Garuda Indonesia melakukan 
program pensiun dini sesuai PKB pasal 64. 

"Bahwa atas pertimbangan hukum, kami perlu mengingatkan kepada BoD agar pelaksanaan 
pensiun dini 2021 harus dilaksanakan sesuai pasal 64 PKB, baik ayat 1, ayat 2, serta ayat 3 a,b, 
dan c," bunyi salinan surat. 

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjabarkan saat ini sudah ada 
sebanyak 1.099 pegawai yang ikut program pensiun dini. Dari total pegawai Garuda Indonesia 
yang mengajukan pensiun dini itu yang merupakan pilot masih terbilang sedikit dan belum sesuai 
harapan. 

"Sayangnya memang yang saya ingin sampaikan ada 1.099 dan memang dari jumlah yang 
masuk itu, kami memang melihat jumlah pilot yang mendaftar nampaknya belum terlalu 
banyak," kata Irfan dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (21/6/2021). 

Kompensasi pensiun dini di halaman berikutnya. 

Dalam catatan detikcom, kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang pensiun dini akan 
berdasarkan Pasal 64 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan karyawan. 
Adapun program pensiun dini akan ditawarkan sebulan, sejak 19 Mei yang lalu hingga 19 Juni 
2021 mendatang. 

Irfan menjelaskan karyawan akan mendapatkan dua kali pesangon, satu kali uang penghargaan 
masa kerja, uang pengganti hak, dan tiket konsesi untuk pekerja yang sudah mengabdi selama 
16 tahun lebih. 

"Mereka yang akan mengambil, dan bersedia ikut dalam program ini akan peroleh hak sesuai 
pasal 64 PKB kita mengenai PHK sebelum mencapai usia pensiun normal," ujar Irfan dalam 
rekaman rapat internal yang diterima detikcom, Senin (31/5/2021). 

Selain komponen yang tercantum dalam pasal 64 PKB, Garuda juga akan menambahkan 
komponen kompensasi kepada karyawan yang mau ikut program pensiun dini. 

Manajemen akan menambahkan dua kali penghasilan bulanan, kompensasi atas sisa cuti yang 
belum diambil, kompensasi atas casual sickness 2020, tunjangan tengah tahun 2020 dan 2021 
yang belum terbayar, serta bantuan istirahat tahunan 2020 dan 2021 bagi yang belum 
dibayarkan. 

Irfan mengatakan bagi karyawan yang enggan mengambil program pensiun dini, terpaksa akan 
tidak mendapatkan gaji. Sebab kondisi keuangan perusahaan sangat mengkhawatirkan. 
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neutral - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Insya Allah mulai di bulan ini 
(pensiun dini) dan kita berharap sampai akhir tahun sudah bisa kita selesaikan, 

negative - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Karena ini persoalan yang sangat 
penting di mana jumlah karyawan harus sesuai alat produksi 

 

Ringkasan 

Pogram pensiun dini yang ditawarkan manajemen Garuda Indonesia kepada karyawan 
berpotensi melanggar hukum. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB).] Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk, atau Sekarga yang ditujukan kepada Direktur Utama Garuda Indonesia 
pada 17 Juni 2021 lalu, dijelaskan dasar hukum pelaksanaan program pensiun dini adalah PKB 
2018-2020 dan akan diperpanjangan masa berlakunya. Karena itu, keputusan program pensiun 
dini 2021 yang ditawarkan manajemen maskapai penerbangan pelat merah itu dianggap 
menyalahi regulasi. 

 

PENSIUN DINI GARUDA, SERIKAT KARYAWAN TAK PERNAH DIAJAK DISKUSI 
MANAJEMEN 

Pogram pensiun dini yang ditawarkan manajemen Garuda Indonesia kepada karyawan 
berpotensi melanggar hukum. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB).] Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda 
Indonesia (Persero) Tbk, atau Sekarga yang ditujukan kepada Direktur Utama Garuda Indonesia 
pada 17 Juni 2021 lalu, dijelaskan dasar hukum pelaksanaan program pensiun dini adalah PKB 
2018-2020 dan akan diperpanjangan masa berlakunya. 
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Karena itu, keputusan program pensiun dini 2021 yang ditawarkan manajemen maskapai 
penerbangan pelat merah itu dianggap menyalahi regulasi. 

Sekarga pun mengingatkan kepada BoD agar pelaksanaan pensiun dini 2021 harus dilaksanakan 
sesuai pasal 64 PKB, baik ayat 1, ayat 2, serta ayat 3 a,b, dan c. 

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, program pensiun dini ini 
merupakan kebijakan terbuka dan telah dibicarakan bersama serikat pekerja dan tidak memiliki 
intensi jahat di balik kebijakan tersebut. 

Program pensiun dini ditawarkan dengan mengikuti aturan Undang-undang (UU) 
Ketenagakerjaan, dan sampai saat ini sudah ada 1.099 karyawan yang mendaftar dan jumlah 
pilot yang mendaftar tidak terlalu banyak. 

"Insya Allah mulai di bulan ini (pensiun dini) dan kita berharap sampai akhir tahun sudah bisa 
kita selesaikan," ujar Irfan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin 
kemarin. 

Mengenai kebijakan tersebut, Irfan menyebut bahwa pihaknya juga akan melakukan berbagai 
diskusi dengan karyawan untuk tindakan apa-apa saja yang perlu bersama-sama sepakati untuk 
dilakukan kedepannya. 

"Karena ini persoalan yang sangat penting di mana jumlah karyawan harus sesuai alat produksi," 
katanya. 
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Ringkasan 

Pemerintah perlu memikirkan penyaluran stimulus kepada untuk menangkal maraknya 
perumahan tenaga kerja menyusul kebijakan pengetatan PPKM yang diterapkan akibat 
melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) 
Mohammad Faisal menilai salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk 
mencegah hal tersebut adalah dengan menyalurkan subsidi gaji untuk pekerja. Terutama di 
sektor yang berpotensi paling terdampak, seperti di pusat perbelanjaan dan restoran. 

 

PEMERINTAH PERLU BERI SUBSIDI GAJI LAGI SELAMA PPKM 

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah perlu memikirkan penyaluran stimulus kepada untuk 
menangkal maraknya perumahan tenaga kerja menyusul kebijakan pengetatan PPKM yang 
diterapkan akibat melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai salah satu hal yang 
perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mencegah hal tersebut adalah dengan 
menyalurkan subsidi gaji untuk pekerja. Terutama di sektor yang berpotensi paling terdampak, 
seperti di pusat perbelanjaan dan restoran. 

"Pemerintah harus memikirkan stimulus yang tepat sasaran. Perlu dipertimbangkan subsidi gaji 
bagi para pekerja yang sektornya bakal terdampak parah," ujar Faisal, Senin (21/6/2021). 

Tidak hanya bantuan dari pemerintah, Faisal menilai pelaku usaha juga perlu menjadi lebih 
inovatif dalam menyikapi situasi karena tidak ada jaminan kondisi kurang menguntungkan saat 
ini akan berakhir dalam jangka pendek. 

Kendati demikian, perusahaan-perusahaan di Tanah Air diperkirakan tidak akan mengambil 
langkah lebih jauh dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Sebab, kata Faisal, perusahaan cenderung hanya akan merumahkan pekerjanya dengan 
pertimbangan tidak perlu memberikan pesangon yang jumlahnya jauh lebih signifikan. 
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"Kecuali, tidak turunnya angka penyebaran Covid-19 barulah akan menjadi hal yang paling 
berbahaya. Implementasi PPKM yang tidak efektif pun bisa menjadi indikator yang membuka 
kemungkinan meningkatnya risiko PHK sektor tersebut," tambahnya. 

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan 
pemerintah dinilai mesti benar-benar fokus dalam mempercepat program vaksinasi sebagai satu-
satunya upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah terjadinya gelombang perumahan ataupun 
PHK. 

Hariyadi menilai program vaksinasi menjadi kunci bagi pemerintah untuk membuka kemungkinan 
kian memburuknya situasi di sektor ketenagakerjaan nasional akibat pengetatan mobilisasi 
masyarakat. 

"Untuk mencegah terjadinya perumahan dan PHK tenaga kerja, pemerintah mesti fokus dalam 
mendatangkan vaksin. Saat ini, vaksin menjadi kuncinya," kata Hariyadi, Senin (21/6/2021). 

Menurutnya, upaya lain seperti pemberian stimulus berupa subsidi gaji kepada pekerja tidak 
akan berlaku efektif untuk menyelamatkan dunia usaha ketika dampak dari pengetatan 
mobilisasi masyarakat mulai dirasakan, seperti yang diperkirakan akan terjadi mulai kuartal 
III/2021. 

Sumber : JIBI/Bisnis.com. 
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neutral - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasatreskrim Polresta Malang Kota) Untuk dugaan 
kita perlu analisa nanti dari hasil gelar perkara yang akan menentukan apakah ditetapkan sebagai 
tersangka atau tidak 

positive - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasatreskrim Polresta Malang Kota) Dari hasil itu 
(pemeriksaan saksi) nanti kami rangkum kami analisa dan akan kami buat gelar perkara. Kami 
juga butuh keterangan lagi dari beberapa saksi. Karena untuk mendalami hal seperti ini harus 
secara detail karena bagaimanapun juga prinsip hukum di Indonesia asa praduga tidak bersalah, 
jadi yang di luar itu belum.tentu benar jadi perlu kita analisa 

negative - Kompol Tinton Yudha Riambodo (Kasatreskrim Polresta Malang Kota) Ini masih perlu 
kita dalami, karena ini masuk dalam rangkaian penyidikan kita. Asas dari penyidikan kita ini 
mencari tersangka dan barang bukti, di situlah kita harus menemukan itu, jika kami tidak bisa 
temukan akan kita tingkatkan investigasi lebih lanjut 

 

Ringkasan 

Polisi segera lakukan gelar perkara untuk kasus kaburnya lima calon Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) PT Central Karya Semesta yang terjadi sekitar dua minggu lalu. 

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Yudho Riambodo gelar perkara itu digelar untuk 
memastikan tersangka atas kasus yang sudah dalam penyidikan itu. "Untuk dugaan kita perlu 
analisa nanti dari hasil gelar perkara yang akan menentukan apakah ditetapkan sebagai 
tersangka atau tidak," katanya, Selasa (22/6/2021). 
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POLISI SEGERA TETAPKAN TERSANGKA KASUS DUGAAN HUMAN TRAFFICKING 
CALON PMI DI MALANG 

Polisi segera lakukan gelar perkara untuk kasus kaburnya lima calon Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) PT Central Karya Semesta yang terjadi sekitar dua minggu lalu. 

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Yudho Riambodo gelar perkara itu digelar untuk 
memastikan tersangka atas kasus yang sudah dalam penyidikan itu. 

"Untuk dugaan kita perlu analisa nanti dari hasil gelar perkara yang akan menentukan apakah 
ditetapkan sebagai tersangka atau tidak," katanya, Selasa (22/6/2021). 

Tinton juga menjelaskan, sebelum gelar perkara, polisi masih membutuhkan keterangan dari 
sejumlah saksi. 

Saat ini saksi yang sudah diperiksa adalah 22 orang termasuk tiga saksi kunci, yakni calon PMI 
yang kabur dan terluka. 

"Dari hasil itu (pemeriksaan saksi) nanti kami rangkum kami analisa dan akan kami buat gelar 
perkara. Kami juga butuh keterangan lagi dari beberapa saksi. Karena untuk mendalami hal 
seperti ini harus secara detail karena bagaimanapun juga prinsip hukum di Indonesia asa 
praduga tidak bersalah, jadi yang di luar itu belum.tentu benar jadi perlu kita analisa," kata dia. 

Dugaan kasus yang dilakukan PT CKS yakni perdagangan orang atau human trafficking . calon 
PMI. 

Namun Tinton belum bisa memastikan apakah perdagangan orang ataupun penganiayaan 
kepada calon PMI terjadi. 

"Ini masih perlu kita dalami, karena ini masuk dalam rangkaian penyidikan kita. Asas dari 
penyidikan kita ini mencari tersangka dan barang bukti, di situlah kita harus menemukan itu, jika 
kami tidak bisa temukan akan kita tingkatkan investigasi lebih lanjut," tutur dia. 
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Narasumber 

positive - Letkol (Inf) Hendro Wicaksono (Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns) Saya telah 
memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan patroli pada Senin (21/6), hasilnya 
kami menangkap 80 orang PMI nonprosedural, yang kembali dari Malaysia ke Indonesia melalui 
jalur tidak resmi 

positive - Letkol (Inf) Hendro Wicaksono (Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns) Kami 
intensifkan kegiatan patroli ini sesuai dengan perintah dari komando atas dan juga terkait dengan 
mewabahnya serta memutus rantai penyebaran Covid-19 

positive - Letkol (Inf) Hendro Wicaksono (Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns) 
Selanjutnya, untuk pemeriksaan lebih lanjut, 80 orang PMI itu kemudian diserahkan kepada 
pihak Imigrasi dan BP2MI 

 

Ringkasan 

Sebanyak 80 orang pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural diamankan saat melintasi 
perbatasan RI - Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar) secara ilegal. Mereka diamankan Satgas 
Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns yang tengah memperketat pengawasan dan patroli di sepanjang 
wilayah perbatasan. "Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan patroli 
pada Senin (21/6), hasilnya kami menangkap 80 orang PMI nonprosedural, yang kembali dari 
Malaysia ke Indonesia melalui jalur tidak resmi," kata Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns 
Letkol (Inf) Hendro Wicaksono saat dihubungi di Entikong, Kabupaten Sanggau, Selasa (22/6). 

 

PULANG DARI MALAYSIA LEWAT JALUR ILEGAL, 80 PMI DIAMANKAN SATGAS 
PAMTAS DI KALBAR 

Sebanyak 80 orang pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural diamankan saat melintasi 
perbatasan RI - Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar) secara ilegal. Mereka diamankan Satgas 
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Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns yang tengah memperketat pengawasan dan patroli di sepanjang 
wilayah perbatasan. 

"Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan patroli pada Senin (21/6), 
hasilnya kami menangkap 80 orang PMI nonprosedural, yang kembali dari Malaysia ke Indonesia 
melalui jalur tidak resmi," kata Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Letkol (Inf) Hendro 
Wicaksono saat dihubungi di Entikong, Kabupaten Sanggau, Selasa (22/6). 

Sebanyak 28 di antara 80 PMI itu diamankan di personel Pos Koki Sajingan Terpadu, kemudian 
di jalur tidak resmi Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Sisanya 52 
orang diamankan di sektor kanan PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. 

Hendro menegaskan, pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi di perbatasan Indonesia-
Malaysia akan terus diperketat Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643. Langkah ini dilakukan untum 
mencegah adanya kegiatan dan lalu lintas barang maupun orang secara ilegal. 

"Kami intensifkan kegiatan patroli ini sesuai dengan perintah dari komando atas dan juga terkait 
dengan mewabahnya serta memutus rantai penyebaran Covid-19," ujarnya seperti dilansir 
Antara. 

Semuanya yang masuk dari Malaysia, baik yang melewati jalur resmi maupun jalur tidak resmi, 
akan diarahkan untuk melewati rangkaian pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan dari 
Karantina Kesehatan, Imigrasi, serta Bea Cukai. 

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PMI yang diamankan akan 
melalui rangkaian pemeriksaan protokol kesehatan Covid-19. Setelah dinyatakan negatif Covid-
19, mereka akan dikarantina di TBI (Terminal Barang Internasional) Entikong dan Gedung 
BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pontianak. 

Menurut keterangan dari para PMI, selama di Malaysia, sebagian di antara mereka bekerja 
sebagai buruh kebun sawit, buruh cuci, maupun pegawai restoran. Namun karena adanya 
kebijakan lockdown yang diberlakukan Pemerintah Malaysia, para pekerja ini diberhentikan dari 
pekerjaannya, sehingga harus kembali ke Indonesia. 

"Selanjutnya, untuk pemeriksaan lebih lanjut, 80 orang PMI itu kemudian diserahkan kepada 
pihak Imigrasi dan BP2MI," jelas Hendro. 

[yan]. 
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positive - Letkol (Inf) Hendro Wicaksono (Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns) Saya telah 
memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan patroli pada Senin (21/6), hasilnya 
kami menangkap 80 orang PMI non-prosedural, yang kembali dari Malaysia ke Indonesia melalui 
jalur tidak resmi 

positive - Letkol (Inf) Hendro Wicaksono (Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns) Kami 
intensifkan kegiatan patroli ini sesuai dengan perintah dari komando atas dan juga terkait dengan 
mewabahnya serta memutus rantai penyebaran COVID-19 

 

Ringkasan 

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns menangkap 80 orang 
pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural di jalur tidak resmi perbatasan RI-Malaysia . 
Penangkapan dilakukan saat prajurit TNI memperketat pengawasan dan patroli di sepanjang 
wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

PRAJURIT TNI MENANGKAP 80 ORANG, SIAPAKAH MEREKA? 

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns menangkap 80 orang 
pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural di jalur tidak resmi perbatasan RI-Malaysia . 

Penangkapan dilakukan saat prajurit TNI memperketat pengawasan dan patroli di sepanjang 
wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. 

"Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan patroli pada Senin (21/6), 
hasilnya kami menangkap 80 orang PMI non-prosedural, yang kembali dari Malaysia ke Indonesia 
melalui jalur tidak resmi," kata Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Letkol (Inf) Hendro 
Wicaksono saat dihubungi di Entikong, Kabupaten Sanggau, Selasa (22/6). 
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Letkol Hendro menjelaskan, dari 80 orang itu, 28 orang diamankan di personel Pos Koki Sajingan 
Terpadu, di jalur tidak resmi Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dan 
52 orang diamankan di sektor kanan PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. 

Dia menegaskan pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi di perbatasan Indonesia-Malaysia 
akan terus diperketat oleh Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643 untuk mencegah adanya kegiatan 
dan lalu lintas barang maupun orang secara ilegal. 

"Kami intensifkan kegiatan patroli ini sesuai dengan perintah dari komando atas dan juga terkait 
dengan mewabahnya serta memutus rantai penyebaran COVID-19," ujarnya. 

Dijelaskan, semua orang yang masuk dari Malaysia baik yang melewati jalur resmi maupun jalur 
tidak resmi, akan diarahkan untuk melewati rangkaian pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan 
dari Karantina Kesehatan, Imigrasi serta Bea Cukai. 

Dia menambahkan, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka PMI 
tersebut harus melalui rangkaian pemeriksaan protokol kesehatan COVID-19. 

Setelah dinyatakan negatif COVID-19 maka PMI tersebut akan dikarantina di TBI (Terminal 
Barang Internasional) Entikong dan Gedung BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia) Pontianak. 

Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns bekerja sama dengan Instansi terkait di perbatasan 
membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Menurut keterangan dari para PMI tersebut, selama di Malaysia mereka ada yang bekerja sebagai 
buruh kebun sawit, buruh cuci, maupun pegawai restoran. 

Namun dikarenakan adanya kebijakan lockdown yang diberlakukan Pemerintah Malaysia, 
membuat mereka diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga mengharuskan kembali ke 
Indonesia. 

Selanjutnya, untuk pemeriksaan lebih lanjut, 80 orang PMI itu kemudian diserahkan kepada 
pihak Imigrasi dan BP2MI. 

(antara/jpnn). 
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Narasumber 

neutral - Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Indonesia) Bersama dengan Panglima Kodam 
selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi 
Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, 
Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan 
Kementerian dan Lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi) 

 

Ringkasan 

Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 tahun 2021. 
Instruksi tersebut berisi tentang detail perpanjangan, dengan beragam diktumnya. Salah 
satunya, pemerintah daerah, baik gubernur sampai wali kota wajib memperhatikan arus 
masuknya TKI atau pekerja migran, khususnya yang berada di zona merah. 

"Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap  

 

MENDAGRI MINTA ARUS MASUK TKI DI DKI SAMPAI JATENG PADA PPKM MIKRO 
DIAWASI 

Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 tahun 2021. 
Instruksi tersebut berisi tentang detail perpanjangan, dengan beragam diktumnya. 

Salah satunya, pemerintah daerah, baik gubernur sampai wali kota wajib memperhatikan arus 
masuknya TKI atau pekerja migran, khususnya yang berada di zona merah. 

"Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap 
masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, 
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan 
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berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi)," kata Tito 
dalam Inmendagri, yang diteken Senin (21/6). 

Selain itu, untuk memperkecil pemantauan, para kepala daerah juga mendapat dukungan dari 
Dandim hingga Kapolres. Khususnya dalam kolaborasi pelaksanaan PPKM Mikro di zona merah. 

Pada Inmendagri ini, Tito juga memberikan kewenangan bagi para gubernur, bupati dan wali 
kota untuk melakukan pengetatan di kawasan yang paling sempit. 

Artinya, PPKM Mikro bisa berlaku dari level provinsi, kabupaten, kota hingga level RT-RW. 
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Ringkasan 

Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns menangkap sebanyak 80 orang pekerja migran Indonesia 
(PMI) non prosedural di jalur tidak resmi perbatasan RI (Kalbar) - Malaysia saat memperketat 
pengawasan dan patroli di sepanjang wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. 

"Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan patroli pada Senin (21/6), 
hasilnya kami menangkap 80 orang PMI non prosedural, yang kembali dari Malaysia ke Indonesia 
melalui jalur tidak resmi," kata Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Letkol (Inf) Hendro 
Wicaksono saat dihubungi di Entikong, Kabupaten Sanggau, Selasa. 

 

SATGAS PAMTAS TANGKAP 80 ORANG PMI NON PROSEDURAL 

Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns menangkap sebanyak 80 orang pekerja migran Indonesia 
(PMI) non prosedural di jalur tidak resmi perbatasan RI (Kalbar) - Malaysia saat memperketat 
pengawasan dan patroli di sepanjang wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. 

"Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan patroli pada Senin (21/6), 
hasilnya kami menangkap 80 orang PMI non prosedural, yang kembali dari Malaysia ke Indonesia 
melalui jalur tidak resmi," kata Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Letkol (Inf) Hendro 
Wicaksono saat dihubungi di Entikong, Kabupaten Sanggau, Selasa. 

Dia menjelaskan dari 80 orang itu, yakni terdiri dari 28 orang diamankan di personel Pos Koki 
Sajingan Terpadu, kemudian di jalur tidak resmi Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, 
Kabupaten Sambas, dan 52 orang diamankan di sektor kanan PLBN Entikong, Kecamatan 
Entikong, Kabupaten Sanggau. 

Ia menegaskan pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi di perbatasan Indonesia-Malaysia 
akan terus diperketat oleh Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643 untuk mencegah adanya kegiatan 
dan lalu lintas barang maupun orang secara ilegal. 

"Kami intensifkan kegiatan patroli ini sesuai dengan perintah dari komando atas dan juga terkait 
dengan mewabahnya serta memutus rantai penyebaran COVID-19," ujarnya. 
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Menurut dia, semuanya yang masuk dari Malaysia baik yang melewati jalur resmi maupun jalur 
tidak resmi, akan diarahkan untuk melewati rangkaian pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan 
dari Karantina Kesehatan, Imigrasi serta Bea Cukai," ujarnya. 

Dia menambahkan, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka PMI 
tersebut harus melalui rangkaian pemeriksaan protokol kesehatan COVID-19. 

Setelah dinyatakan negatif COVID-19 maka PMI tersebut akan dilakukan karantina di TBI 
(Terminal Barang Internasional) Entikong dan Gedung BPSDM (Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia) Pontianak. Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns bekerjasama dengan Instansi 
terkait di perbatasan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Menurut keterangan dari para PMI tersebut, selama di Malaysia mereka ada yang bekerja sebagai 
buruh kebun sawit, buruh cuci, maupun pegawai restoran, namun dikarenakan adanya kebijakan 
"lockdown" yang diberlakukan Pemerintah Malaysia, membuat mereka diberhentikan dari 
pekerjaannya, sehingga mengharuskan kembali ke Indonesia. 

Selanjutnya, untuk pemeriksaan lebih lanjut, 80 orang PMI itu kemudian diserahkan kepada 
pihak Imigrasi dan BP2MI," katanya. 
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positive - Muhjelan Arwan SH MH (Asisten I Setda Kuansing) Termasuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Makanya perlu adanya sin-ergitas dengan pemerintah 

positive - Muhjelan Arwan SH MH (Asisten I Setda Kuansing) Supaya semua aspirasi mengenai 
ketenagakerjaan dapat ditampung secara maksimal 

positive - Zulmaswan SPd (Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja NIBA KSPSI AGN 
Kuansing) Yakni serikat pekerja bisa ditempatkan sesuai dengan aturan yang berlaku 

 

Ringkasan 

BUPATI Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra SH MH diwakili Asisten I Setda Kuansing 
Muhjelan Arwan SH MH menegaskan, serikat buruh berhak diberi kebebasan dan hak dalam 
membentuk kepengurusan dalam bentuk sebuah organisasi. Ke depan, Pemkab Kuansing bakal 
membentuk instansi yang mengurusi ketenagakerjaan ini. 

Menurut Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan Bupati Kuansing ini, tujuan serikat pekerja ini 
katanya, bukan untuk kepentingan pribadi tetapi diharapkan membantu pemerintah daerah 
dalam bidang ketenagakerjaan. 

 

BAKAL BENTUK DINAS KETENAGAKERJAAN 

BUPATI Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra SH MH diwakili Asisten I Setda Kuansing 
Muhjelan Arwan SH MH menegaskan, serikat buruh berhak diberi kebebasan dan hak dalam 
membentuk kepengurusan dalam bentuk sebuah organisasi. Ke depan, Pemkab Kuansing bakal 
membentuk instansi yang mengurusi ketenagakerjaan ini. 

Menurut Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan Bupati Kuansing ini, tujuan serikat pekerja ini 
katanya, bukan untuk kepentingan pribadi tetapi diharapkan membantu pemerintah daerah 
dalam bidang ketenagakerjaan. 
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"Termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya perlu adanya sinergitas dengan 
pemerintah," kata Muhjelan Arwan saat membuka Muscab 1 Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank 
Jasa dan Asuransi (NIBA) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Kuansing, 
Senin (21/6). 

Acara yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuansing ini, Muhjelan menegaskan perihal 
ke depan pemerintah daerah akan berusaha bekerja maksimal dan komitmen membentuk dinas 
tersendiri yaitu Dinas Ketenagakerjaan. 

"Supaya semua aspirasi mengenai ketenagakerjaan dapat ditampung secara maksimal," katanya. 

Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja NIBA KSPSI AGN Kuansing Zulmaswan SPd 
berharap Muscab ini pihaknya melaksanakan restorasi atau perubahan pada serikat pekerja di 
Kuansing. 

"Yakni serikat pekerja bisa ditempatkan sesuai dengan aturan yang berlaku/' katanya. 

Ketua Panitia Muscab Priyanto Hafati menyampaikan, sejarah buruh di Rantau Kuantan sudah 
dimulai sejak abad ke-17. Karena Rantau Kuantan merupakan lokasi yang sangat strategis 
karena dialiri aliran sungai, (adv) 

caption: 

MEMBUKA ACARA: Asisten I Muhjelan Arwan membuka secara resmi Muscab SPSI ini di Pendopo 
Rumah Dinas Bupati Kuansing, Senin (21/6/2021). 
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Judul Cek Syarat dan Cara Daftar Online Pencairan BPJS Ketenagakerjaan 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Bantuan BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://kumparan.com/berita-terkini/cek-syarat-dan-cara-daftar-online-
pencairan-bpjs-ketenagakerjaan-1vzQVYAxpxG 

Jurnalis Berita Terkini 

Tanggal 2021-06-22 09:39:00 

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 

BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi yang melindungi karyawan saat di hari tua, mengalami 
kecelakaan saat bekerja, meninggal. Tentunya ini menjadi salah satu hak bagi setiap karyawan 
dan perusahaan wajib untuk memberikannya. Pada umumnya, iuran BPJS Ketenagakerjaan 
ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lain dipotong dari gaji karyawan. Bisa dikatakan BPJS 
Ketenagakerjaan ini merupakan dana pensiun yang dimiliki oleh karyawan. Pencairan BPJS 
Ketenagakerjaan dilakukan saat karyawan tersebut memasuki usia pensiun, berhenti kerja atau 
kena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

 

CEK SYARAT DAN CARA DAFTAR ONLINE PENCAIRAN BPJS KETENAGAKERJAAN 

BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi yang melindungi karyawan saat di hari tua, mengalami 
kecelakaan saat bekerja, meninggal. Tentunya ini menjadi salah satu hak bagi setiap karyawan 
dan perusahaan wajib untuk memberikannya. Pada umumnya, iuran BPJS Ketenagakerjaan 
ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lain dipotong dari gaji karyawan. 

Bisa dikatakan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan dana pensiun yang dimiliki oleh karyawan. 
Pencairan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan saat karyawan tersebut memasuki usia pensiun, 
berhenti kerja atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero) dan mulai 
beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2015. Dalam melakukan kegiatannya, program BPJS 
Ketenagakerjaan 

diatur oleh peraturan pemerintah dan Undang-undang. 

Adapun empat kategori program BPJS Ketenagakerjaan yakni : 

1. Program Jaminan Hari Tua (JHT) 

Program Jaminan Hari Tua (JHT) memiliki tujuan untuk menjamin peserta agar bisa menerima 
uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal 
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dunia. 

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang juga tidak kalah pentingnya karena bisa 
menjamin peserta agar memeroleh santunan akibat kecelakaan kerja. 

3. Program Jaminan Kematian (JKM) 

Program Jaminan Kematian (JKM) memiliki tujuan memberikan santunan kematian yang 
dibayarkan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia. 

4. Program Jaminan Pensiun (JP) 

BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program Jaminan Pensiun (JP). Program ini bertujuan untuk 
mempertahankan kelayakan hidup peserta karena berkurangnya penghasilan saat 

memasuki usia pensiun atau karena mengalami cacat total tetap. 

Dari keempat kategori program BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa memilih salah satunya atau 
pada umumnya perusahaan lebih cenderung memilih program Jaminan Hari Tua (JHT). 

Nah, bagaimana jika Anda ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan? Cek syarat dan cara daftar 
online pencairan BPJS Ketenagakerjaan, berikut ini. 

Cek Syarat dan Cara Daftar Online Pencairan BPJS Ketenagakerjaan 

Dilansir dari website resmi BPJS Ketenagakerjaan https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-
klaim.html hanya program Jaminan Hari Tua yang bisa melakukan daftar online pencairan, 

sedangkan program lainnya harus manual (datang ke kantor) 

Syarat Pencairan BPJS Ketenagakerjaan 

Foto peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Buku tabungan milik peserta JHT sendiri 

Formulir klaim JHT yang sudah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani di atas 
materai 6000 

Foto copy surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan (verklaring) 

Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan aslinya 

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan aslinya 

Foto copy kartu peserta tenaga kerja asli dan aslinya 

Cara daftar online pencairan BPJS Ketenagakerjaan 

Men-download aplikasi BPJSTKU di App Store bagi pengguna iOS atau Play Store untuk pengguna 
Android. Bisa juga dilakukan melalui situs online resmi di alamat 

https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/ 

Selanjutnya sign in pada akun BPJS Ketenagakerjaan. Kamu harus mendaftar terlebih dulu jika 
belum memiliki akun 
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Bila sudah bisa masuk pada akun tersebut, klik menu 'Klaim Saldo JHT' 

Kamu harus mengisi beberapa informasi yang diperlukan pada setiap kolom dengan benar 

Kamu akan melihat pilihan 'Jenis Klaim', yang bisa dipilih (salah satu saja) meliputi Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK), mengundurkan diri, atau mencapai usia pensiun 

Submit soft copy tujuh dokumen persyaratan pencairan BPJS yang diperlukan, kemudian klik 
tombol 'Kirim' 

Bila berhasil tersubmit, seluruh dokumen akan diverifikasi oleh petugas 

Setelah menunggu beberapa hari, petugas akan menginformasikan hasil verifikasi melalui 
telepon, SMS, email, atau WhatsApp 

Peserta akan menerima uang JHT yang dicairkan dalam rekening yang sudah ditentukan sesuai 
tanggal yang ditetapkan oleh petugas 

Ternyata mudah juga cara daftar online pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Anda tak perlu repot 
berdesakkan di kantor, tinggal daftar dan masukkin semua berkas dan tunggu dananya 
ditransfer. Selamat mencoba! (RAN) 
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Judul Andi Nurbai Pimpin SPSI-Niba 

Nama Media Riau Post 

Newstrend Musyawarah Cabang I di Kuansing 

Halaman/URL Pg21 

Jurnalis ADV 

Tanggal 2021-06-22 09:39:00 

Ukuran 121x96mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 29.040.000 

News Value Rp 145.200.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Andi Nurbai (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Niaga Barang Angkutan 
(Niba) Kabupaten Kuantan Singingi) Kita akan jalin komunikasi dengan banyak pihak, terutama 
dukungan penuh pemerintah, agar SPSI ini benar-benar bisa menghadirkan kesejahteraan buat 
anggotanya 

 

Ringkasan 

MANTAN Anggota DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Nurbai terpilih secara aklamasi 
sebagai Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Niaga Barang Angkutan (Niba) 
Kabupaten Kuantan Singingi pada Musyawarah Cabang I, Senin (21/6). Muscab yang dibuka 
Bupati Kuansing yang diwakili Asisten I Setda Kuansing Muhjelan Arwan SH MH diikuti seluruh 
perwakilan SPSI Niba se-Kuansing. Semua peserta antusias 

mengikutinya. 

 

ANDI NURBAI PIMPIN SPSI-NIBA 

MANTAN Anggota DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Nurbai terpilih secara aklamasi 
sebagai Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Niaga Barang Angkutan (Niba) 
Kabupaten Kuantan Singingi pada Musyawarah Cabang I, Senin (21/6). 

Muscab yang dibuka Bupati Kuansing yang diwakili Asisten I Setda Kuansing Mu-hjelan Arwan 
SH MH diikuti seluruh perwakilan SPSI Niba se-Kuansing. Semua peserta antusias 

mengikutinya. 

Selain Andi Nurbai yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua SPSI Niba Kuansing, peserta 
muscab juga menetapkan Zulmaswan sebagai sekretaris. Selanjutnya pengurus terpilih, akan 
menetapkan komposisi pengurus lainnya bersama formatur yang telah ditunjuk. 
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Selanjutnya, Ketua SPSI Niba Kuansing Andi Nurbai mengakui, memimpin organisasi serikat 
pekerja merupakan tantangan baru bagi dirinya. 

Berbekal pengalaman di berbagai organisasi, balikan nggota DPRD Kuansing selama dua periode, 
kata Andi Nurbai, dirasa cukup untuk membesarkan organisasi SPSI Kuansing ke depan. 

"Kita akan jalin komunikasi dengan banyak pihak, terutama dukungan penuh pemerintah, agar 
SPSI ini benar-benar bisa menghadirkan kesejahteraan buat anggotanya," tegas mantan politisi 
PAN itu. 

Ketua Panitia Muscab, Zulmaswan menambahkan, pelaksanaan Muscab ini adalah wadah untuk 
melakukan restorasi atau pembaharuan roda organisasi SPSI di Kuansing. 

Diharapkannya melalui Muscab, lahir kepengurusan baru yang benar-benar memperjuangkan 
kesejahteraan bagi anggota dan keluarga SPSI itu sendiri, (adv) 

caption: 

FOTO BERSAMA: Ketua SPSI-Niba Kuansing Andi Nurbai bersama Sekretaris Zulmaswan dan 
pengurus SPSI-Niba Kuansing foto bersama usai Muscab di Pendopo Rumah Dinas Bupati 
Kuansing, Senin (21/6/2021). 
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Judul 1.042 Tenaga Guru Kontrak di Maluku Terlindungi BPJAMSOSTEK 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://rri.co.id/ambon/info-publik/1087270/1-042-tenaga-guru-
kontrak-di-maluku-terlindungi-bpjamsostek 

Jurnalis Raudha Autana 

Tanggal 2021-06-22 09:38:00 

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 

Sebanyak 1.042 tenaga guru kontrak di Provinsi Maluku telah terdaftar ke dalam program BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Menindaklanjuti hal itu, BPJAMSOSTEK Cabang Maluku 
kembali menggelar sosialisasi kepada tenaga guru kontrak dan guru penugasan di Maluku yang 
berlangsung di Aula kantor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Senin (21/6/2021). 

 

1.042 TENAGA GURU KONTRAK DI MALUKU TERLINDUNGI BPJAMSOSTEK 

Ambon: Sebanyak 1.042 tenaga guru kontrak di Provinsi Maluku telah terdaftar ke dalam 
program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). 

Menindaklanjuti hal itu, BPJAMSOSTEK Cabang Maluku kembali menggelar sosialisasi kepada 
tenaga guru kontrak dan guru penugasan di Maluku yang berlangsung di Aula kantor Dinas 
Pendidikan Provinsi Maluku, Senin (21/6/2021). 

Kepala BPJAMSOTEK Maluku, Mangasa Laurensius Oloan mengatakan, setiap peserta wajib 
mengetahui manfaat dari program perlindungan BPJAMSOSTEK, oleh karena itu dalam sosialisasi 
ini, dijelaskan terkait manfaat menjadi peserta. 

"Kita perlu melakukan edukasi terkait manfaat program. Jadi mereka sudah di daftarkan sebagai 
peserta mereka juga harus tahu terkait manfaatnya,"kata Kacab BPJAMSOSTEK Maluku, 
Mangasa Laurensius Oloan, Senin (21/6/2021). 

Menurutnya, saat ini belum secara keseluruhan tenaga guru kontrak di Maluku didaftarkan 
sebagai peserta BPJAMSOSTEK, dimana 1.042 merupakan sebagian kecilnya. Oleh karena itu, 
pihaknya gencar lakukan edukasi disetiap sekolah yang didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi 
Maluku dengan menyurati setiap sekolah di Maluku agar segera mendaftarkan tenaga 
pengajarnya baik guru kontrak maupun guru penugasan ke dalam program perlindungan 
BPJAMSOSTEK. 

"Dinas sudah menyurati sekolah untuk mendaftarkan tenaga gurunya, karena belum semua 
terdaftar. Masih banyak yang belum, edukasi akan terus kami lakukan," tuturnya. 
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Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, mengatakan saat ini yang baru daftarkan ke 
program BPJAMSOSTEK adalah guru kontrak sementara guru sementara guru penugasan 
sementara dalam proses. 

"Karena guru kontrak ini dari pemerintah Provinsi yang bayar gajinya, sementara guru 
penugasan dibayar dari dana bos, jadi sementara kami proses,"kata Sekretaris Dinas Pendidikan 
Provinsi Maluku. 

Menurutnya, menjadi peserta BPJAMSOSTEK sangat penting, terlebih bagi tenaga guru 
penugasan, karena gaji yang diperoleh kecil sementara resiko pekerjaan mereka besar. 

"Kami harap guru penugasan dapat segera menjadi peserta BPJAMSOSTEK agar 
dilindungi,"ungkapnya. 
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Judul Mitra Pengantar Barang Online Sering Mogok, Ternyata ini Yang 
Dituntut 

Nama Media krjogja.com 

Newstrend Aksi Mogok Driver Gojek 

Halaman/URL https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/mitra-pengantar-
barang-online-sering-mogok-ternyata-ini-yang-dituntut/ 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-22 09:37:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Arief Novianto (Peneliti Muda Institute Government Public Affair-Magister Administrasi 
Publik Universitas Gadjah Mada (IGFA-MAP UGM)) Selama ini yang diatur adalah tarif dasar 
transportasi online penumpang sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 
dan turunanya Permenhub Nomor 348 Tahun 2020. Sedangkan ketentuan khusus yang 
mengatur tarif minimum pengiriman barang belum ada. Termasuk aturan jelas mengenai 
jaminan pendapatan dasar 

negative - Arief Novianto (Peneliti Muda Institute Government Public Affair-Magister Administrasi 
Publik Universitas Gadjah Mada (IGFA-MAP UGM)) Sempat terjadi sedkit keributan karena pihak 
Gojek menolak KB ditaruh di luar pagar, alasanya agar tidak diambil Satpol PP. Pihak driver 
kecewa dng tindakan trsbut & menilai sbgai cara agar masy tak tahu bhwa ada problem di Gojek 

negative - Arief Novianto (Peneliti Muda Institute Government Public Affair-Magister Administrasi 
Publik Universitas Gadjah Mada (IGFA-MAP UGM)) Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, 
insentif yang didapat mitra GoSend saat ini dinilai lebih kecil. Padahal dalam sistem bonus 
sebelumnya, mitra GoSend akan mendapatkan insentif setelah menyelesaikan lima pengantaran 
yang besarannya mencapai Rp10.000 

negative - Arif Novianto (Peneliti Muda Institute Government Public Affair-Magister Administrasi 
Publik Universitas Gadjah Mada (IGFA-MAP UGM)) Artinya pendapatan driver mitra berkurang 
sampai 70 persen. Insentif sendiri menjadi harapan driver untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari. sebagian besar para driver menggantungkan hidup dari insentif ini sehingga mendesak 
pemerintah turun tangan dan mengeluarkan aturan baru teekait tarif dasar pengiriman barang 
atau makanan guna mengatasi masalah ini, 

positive - Arif Novianto (Peneliti Muda Institute Government Public Affair-Magister Administrasi 
Publik Universitas Gadjah Mada (IGFA-MAP UGM)) Kami akan terus mendesak pemerintah untuk 
cepat bertindak. sampai saat mitra driver masih terus berhitung berapa ideal tarif dasar 
pengiriman barang atau makanan. Termasuk menghitung beberapa komponen dasar 
sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 seperti bahan bakar, pulsa telepon, 
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biaya penyusutan kendaraan bermotor hingga jaminan kesehatan dan UMR agar jaminan 
pendapatan dasar para driver mitra terpenuhi 

positive - Arif Novianto (Peneliti Muda Institute Government Public Affair-Magister Administrasi 
Publik Universitas Gadjah Mada (IGFA-MAP UGM)) Mereka protes karena upahnya diturunkan 
dari 5.000/paket, 3.500/paket, 2.500/paket, dan pada awal April menjadi 1.500/paket. Mereka 
tak dapat upah minimum dan jaminan sosial 

neutral - Arif Novianto (Peneliti Muda Institute Government Public Affair-Magister Administrasi 
Publik Universitas Gadjah Mada (IGFA-MAP UGM)) Jika upah mereka diturunkan jadi 1.500 setiap 
paket yang mereka kirim ke konsumen, maka kondisi kerja mereka akan semakin berat. Rata-
rata satu paket diantar ke konsumen itu membutuhkan waktu 10 menit, jadi anggap saja 6 
paket/jam. 8 jam= 48 paket = 72.000. Motor dan bensin dari driver 

neutral - Handhika Jahja (Executive Director Shopee Indonesia) Perlu menjadi catatan bahwa 
para mitra pengemudi SPX memiliki kebebasan untuk memilih hari operasional kerja mereka 

neutral - Handhika Jahja (Executive Director Shopee Indonesia) Contohnya, jika seorang mitra 
pengemudi SPX di wilayah Jabodetabek membawa 80 paket dalam sehari, mereka bisa 
mendapatkan insentif rata-rata senilai Rp2.213 untuk setiap paket. Sebagai ilustrasi, rata-rata 
upah per paket yang ada di pasaran berkisar Rp1.700 dan Rp2.000 oleh jasa logistik lainnya 

 

Ringkasan 

Banyaknya mitra pengantar barang online ataupun offline melakukan aksi mogok di sejumlah 
tempat bahkan sempat viral di media massa seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah. 
Padahal insentif menjadi salah satu komponen pendapatan para driver guna memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 

"Selama ini yang diatur adalah tarif dasar transportasi online penumpang sebagaimana diatur 
dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan turunanya Permenhub Nomor 348 Tahun 2020. 
Sedangkan ketentuan khusus yang mengatur tarif minimum pengiriman barang belum ada. 
Termasuk aturan jelas mengenai jaminan pendapatan dasar," ungkap Peneliti Muda Institute 
Government Public Affair-Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (IGFA-MAP UGM) 
Arief Novianto saat dikonfirmasi. Arif Novianto juga sempat memposting Kurir Shopee Express 
(SPX) disebut-sebut melakukan mogok kerja dan berdampak terhadap kiriman paket dari Shopee 
Indonesia untuk penggunanya. Arif mengklaim dampak dari pemogokan mitra Shopee Express 
telah membuat barang-barang di gudang menumpuk dan belum dikirimkan ke konsumen. 
Pemogokan ditempuh oleh himpunan driver untuk menuntut manajemen Shopee memberikan 
kerja layak ke kurir Shopee Ekspess. Sementara, Executive Director Shopee Indonesia Handhika 
Jahja dengan tegas membantah isu tersebut. Operasional Shopee Express (SPX) dipastikan 
sampai saat ini tetap berjalan normal dan lancar serta tidak ada aksi demonstrasi atau mogok 
kerja oleh mitra pengemudi SPX. Handhika juga memastikan bahwa insentif untuk mitra 
pengemudi SPX sangatlah kompetitif di industri jasa logistik. Skema insentif Shopee selalu 
mengikuti peraturan yang berlaku di daerah. 

 

MITRA PENGANTAR BARANG ONLINE SERING MOGOK, TERNYATA INI YANG 
DITUNTUT 

Banyaknya mitra pengantar barang online ataupun offline melakukan aksi mogok di sejumlah 
tempat bahkan sempat viral di media massa seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah. 
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Padahal insentif menjadi salah satu komponen pendapatan para driver guna memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. 

"Selama ini yang diatur adalah tarif dasar transportasi online penumpang sebagaimana diatur 
dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan turunanya Permenhub Nomor 348 Tahun 2020. 
Sedangkan ketentuan khusus yang mengatur tarif minimum pengiriman barang belum ada. 
Termasuk aturan jelas mengenai jaminan pendapatan dasar," ungkap Peneliti Muda Institute 
Government Public Affair-Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (IGFA-MAP UGM) 
Arief Novianto saat dikonfirmasi. 

Arif menyebutkan kekosongan aturan ini menyebabkan para driver mitra sering melakukan aksi 
protes lantaran aplikator menentukan tarif seenaknya. Misal dalam kasus pengiriman 8 karangan 
bunga duka cita dan aksi mogok di kantor Gojek Jabodetabek dan Bandung. Para driver 
melakukan aksi mogok untuk layanan Gokilat dimulai Selasa, 08 Juni 2021 selama tiga hari 
sebagai wujud protes kepada perusahaan. 

Masalah tersebut ramai dibicarakan warganet melalui hastag GoTo (#GoTo), sehingga 
memancing banyak komentar. Bahkan, Arief sempat mengunggah peristiwa itu melalui akun 
twitter resminya@arifnovianto_id) bahwa Karangan bunga (KB) sudah ditaruh di Kantor Gojek. 
Sempat terjadi sedkit keributan karena pihak Gojek menolak KB ditaruh di luar pagar, alasanya 
agar tidak diambil Satpol PP. Pihak driver kecewa dng tindakan trsbut & menilai sbgai cara agar 
masy tak tahu bhwa ada problem di Gojek" tulis Arif Novianto. 

Dia menilai kebijakan penurunan insentif para driver mitra berdampak pada menurunkan 
pendapatan sehari-hari. Kebijakan baru itu menyebutkan insentif akan diberikan bagi mitra 
GoSend yang berhasil melakukan pengantaran pertama sampai sembilan yang tiap pengantaran 
selesai bernilai Rp1.000 untuk wilayah Jabodetabek. 

Sedangkan untuk pengantaran kesepuluh sampai 14 akan naik menjadi Rp2.000 per 
pengantaran dan pengantaran kelima belas dan seterusnya akan meningkat menjadi Rp2.500 
per pengantaran. 

"Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, insentif yang didapat mitra GoSend saat ini dinilai 
lebih kecil. Padahal dalam sistem bonus sebelumnya, mitra GoSend akan mendapatkan insentif 
setelah menyelesaikan lima pengantaran yang besarannya mencapai Rp10.000,"paparnya. 

Arief menjelaskan angka tersebut akan meningkat hingga Rp100.000 jika mitra GoSend berhasil 
menyelesaikan 15 pengiriman dalam satu hari. Karena itu, jika sebelumnya mitra yang mengirim 
15 paket mendapat bonus Rp100.000,- maka sekarang mereka hanya mendapat Rp37.500. 

"Artinya pendapatan driver mitra berkurang sampai 70 persen. Insentif sendiri menjadi harapan 
driver untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. sebagian besar para driver menggantungkan 
hidup dari insentif ini sehingga mendesak pemerintah turun tangan dan mengeluarkan aturan 
baru teekait tarif dasar pengiriman barang atau makanan guna mengatasi masalah ini," 
tegasnya. 

Arif menambahkan masalah ini terjadi pada driver mitra pengiriman barang atau perusahaan 
penyedia aplikasi. Aksi serupa akan terus berulang karena memang ada kekosongan payung 
hukum. Bahkan, akibat kebijakan yang dirasakan ganjil, ada driver yang tidak mendapatkan 
order sama sekali. 

"Kami akan terus mendesak pemerintah untuk cepat bertindak. sampai saat mitra driver masih 
terus berhitung berapa ideal tarif dasar pengiriman barang atau makanan. Termasuk menghitung 
beberapa komponen dasar sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 seperti 
bahan bakar, pulsa telepon, biaya penyusutan kendaraan bermotor hingga jaminan kesehatan 
dan UMR agar jaminan pendapatan dasar para driver mitra terpenuhi," tandasnya. 
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Arif Novianto juga sempat memposting Kurir Shopee Express (SPX) disebut-sebut melakukan 
mogok kerja dan berdampak terhadap kiriman paket dari Shopee Indonesia untuk penggunanya. 

Melalui akun Twitter pribadinya, @arifnovianto_id yang dikutip, Senin (12/4/2021). Sejak lima 
hari yang lalu, kurir Shopee Express di Bandung Raya melakukan mogok kerja dengan jumlah 
sekitar 1.000 orang. 

Mereka protes karena upahnya diturunkan dari 5.000/paket, 3.500/paket, 2.500/paket, dan pada 
awal April menjadi 1.500/paket. Mereka tak dapat upah minimum dan jaminan sosial," tulis Arif. 

Dia menjelaskan sementara di Jabodetabek, karena belum terorganisir, para kurir banyak yang 
memilih resign dari Shopee Ekspress akibat kebijakan tarif terbaru yang ditetapkan. 

Arif mengklaim dampak dari pemogokan mitra Shopee Express telah membuat barang-barang 
di gudang menumpuk dan belum dikirimkan ke konsumen. Pemogokan ditempuh oleh himpunan 
driver untuk menuntut manajemen Shopee memberikan kerja layak ke kurir Shopee Ekspess. 

"Jika upah mereka diturunkan jadi 1.500 setiap paket yang mereka kirim ke konsumen, maka 
kondisi kerja mereka akan semakin berat. Rata-rata satu paket diantar ke konsumen itu 
membutuhkan waktu 10 menit, jadi anggap saja 6 paket/jam. 8 jam= 48 paket = 72.000. Motor 
dan bensin dari driver," jelasnya. 

Dia menyebut 10 menit per paket itu apabila letak penerima paket jaraknya berdekatan. Jika 
agak jauh bisa menghabiskan waktu 30 menit/paket. Belum lagi kurir harus menghubungi 
penerima yang kadang tidak di rumah atau alamatnya salah. 

Jumlah paketan yang harus dikirim oleh kurir dalam sistem kerja di Shopee Ekspress, lanjutnya, 
diatur oleh ketua tim di tiap kecamatan. Jika paket menumpuk, apalagi saat promo, maka setiap 
rider bisa harus mengirimkan 125 paket/hari, sehingga harus membuatnya kerja lebih dari 14 
jam. 

Sementara, Executive Director Shopee Indonesia Handhika Jahja dengan tegas membantah isu 
tersebut. Operasional Shopee Express (SPX) dipastikan sampai saat ini tetap berjalan normal 
dan lancar serta tidak ada aksi demonstrasi atau mogok kerja oleh mitra pengemudi SPX. 

"Perlu menjadi catatan bahwa para mitra pengemudi SPX memiliki kebebasan untuk memilih hari 
operasional kerja mereka," katanya dalam keterangan resmi, Senin (12/04/2021). 

Dia menjelaskan, perihal keterlambatan beberapa pengiriman, itu terjadi pada saat kampanye 
4.4 Mega Shopping Day yang lalu, mengingat antusiasme yang tinggi dari para pengguna atas 
kampanye tersebut. 

Handhika juga memastikan bahwa insentif untuk mitra pengemudi SPX sangatlah kompetitif di 
industri jasa logistik. Skema insentif Shopee selalu mengikuti peraturan yang berlaku di daerah. 

"Contohnya, jika seorang mitra pengemudi SPX di wilayah Jabodetabek membawa 80 paket 
dalam sehari, mereka bisa mendapatkan insentif rata-rata senilai Rp2.213 untuk setiap paket. 
Sebagai ilustrasi, rata-rata upah per paket yang ada di pasaran berkisar Rp1.700 dan Rp2.000 
oleh jasa logistik lainnya," jelasnya. 

Selain itu dia juga memastikan adanya perlindungan asuransi untuk para mitra pengemudi SPX 
agar dapat memberikan lingkungan kerja yang aman dan produktif. (*). 
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Ringkasan 

Informasi seputar UMR tertinggi di Indonesia masih kerap dicari masyarakat, terutama bagi 
kalangan pekerja atau buruh yang bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik. Pertanyaan 
tersebut kerap muncul di kalangan buruh, terutama untuk memastikan apakah upah yang 
diterimanya sudah sesuai dengan gaji UMR . Dirangkum dari data Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) pada Selasa (22/6/2021), gaji UMR terbesar untuk tingkat kota/kabupaten pada 
tahun 2021 ini diterapkan pada UMK Karawang 2021 yakni sebesar Rp 4.798.312. 

 

INI DAFTAR GAJI UMR TERTINGGI DI INDONESIA TAHUN 2021 

Informasi seputar UMR tertinggi di Indonesia masih kerap dicari masyarakat, terutama bagi 
kalangan pekerja atau buruh yang bekerja di sebuah perusahaan atau pabrik. 

Pertanyaan tersebut kerap muncul di kalangan buruh, terutama untuk memastikan apakah upah 
yang diterimanya sudah sesuai dengan gaji UMR . 

Selain itu, ada juga yang mencari informasi UMR tertinggi di Indonesia untuk melihat peluang 
kerja baru di daerah dengan upah minimum tertinggi tersebut. 

Sebagai catatan, UMR adalah kepanjangan dari Upah Minimum Regional. Bagi yang masih 
penasaran terkait apa itu UMR, maka penjelasan berikut ini adalah jawabannya. 

Secara resmi, sebenarnya istilah UMR sudah digantikan dengan istilah UMP (Upah Minimum 
Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). 

Hanya saja, di kalangan masyarakat, istilah UMR masih banyak digunakan untuk penyebutan 
upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten/kota. 

Dengan begitu, UMR adalah penyebutan yang kerap digunakan untuk pengganti istilah UMP dan 
UMK dalam interaksi sosial sehari-hari. 

Praktis, untuk mengetahui berapa UMR tertinggi di Indonesia, acuannya adalah kebijakan yang 
berlaku pada UMK dan UMP di suatu daerah. 
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Dirangkum dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (22/6/2021), gaji 
UMR terbesar untuk tingkat kota/kabupaten pada tahun 2021 ini diterapkan pada UMK Karawang 
2021 yakni sebesar Rp 4.798.312. 

UMR Karawang menjadi yang tertinggi di Indonesia bahkan melebihi UMR Jakarta yang mengacu 
pada UMP DKI Jakarta 2021 sebesar Rp 4.416.186. 

DKI Jakarta sendiri tidak menetapkan UMK untuk masing-masing daerahnya sehingga kebijakan 
gaji UMR di Jakarta mengacu pada UMP. 

UMP sendiri dipakai sebagai patokan untuk menentukan upah minum kabupaten/kota atau UMK. 
Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. 

Jika bupati atau wali kota belum mengusulkan UMK kepada gubernur untuk disahkan hingga 
tenggat hari terakhir, maka upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut harus 
mengacu pada UMP yang ditetapkan gubernur. 

Daftar UMR tertinggi di Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di luar Jawa, jika mengacu 
pada penetapan UMP 2021. 

Dari daftar tersebut, pengecualian DKI Jakarta, daftar teratas UMP tertinggi seluruhnya berada 
di luar Pulau Jawa. Adapun Provinsi DKI Jakarta sendiri pada tahun 2021 ditetapkan sebagai 
provinsi dengan upah buruh termahal di Indonesia. 

Jika mengacu pada gaji UMR di tingkat provinsi, 10 daerah dengan UMR tertinggi di Indonesia 
adalah sesuai dengan UMP 2021 sebagai berikut: Sementara itu, UMR tertinggi di Indonesia jika 
ditinjau berdasarkan penetapan UMK 2021, maka upah buruh termahal ditempati oleh Kabupaten 
Karawang dengan besaran upah minimum 2021 sebesar Rp 4.798.312. 

Dengan mengesampingkan gaji UMR di daerah yang tak menetapkan UMK 2021, berikut daftar 
UMR tertinggi di Indonesia saat ini: 

1. Kabupaten Karawang Rp 4.798.312 

2. Kota Bekasi Rp 4.782.935 

3. Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843 

4. Kota Depok Rp 4.339.514 

5. Kota Cilegon Rp 4.309.772 

6. Kota Surabaya Rp 4.300.479 

7. Kabupaten Gresik Rp 4.297.030 

8. Kabupaten Sidoarjo Rp 4.293.581 

9. Kabupaten Pasuruan Rp 4.290.133 

10. Kabupaten Mojokerto Rp 4.279.787 
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Narasumber 

positive - Afifi Lubis (Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara) Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan adalah hak normatif bagi pekerja, baik formal maupun informal. Sebagaimana 
amanat Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial nasional 

positive - Afifi Lubis (Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara) Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan adalah hak normatif bagi pekerja, baik formal maupun informal. Sebagaimana 
amanat Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial nasional. 

neutral - Aang Supono (Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Sumbagut) Ini merupakan 
komitmen kami dari BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan undang-undang program 
jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, selain itu saat ini presiden juga 
mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) 

negative - Aang Supono (Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Sumbagut) Untuk upaya 
penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi 
jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek menjadi 
tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 tersebut 

 

Ringkasan 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi kinerja BPJamsostek 
atas pemberian santunan jaminan sosial yang mencapai Rp9,2 miliar. Adapun rinciannya 
diberikan kepada ahli waris Almarhum (Alm) Mochammad Budi Utomo yang merupakan mantan 
Direktur Umum (Dirut) PT Bank Sumut senilai Rp7.1 miliar. Selain itu, santunan Jaminan Hari 
Tua (JHT) juga diberikan kepada Salim Junus dari Bank Danamon senilai Rp851 juta dan 
Santunan JHT kepada Desiree yang merupakan tenaga kerja di Bank Permata senilai Rp 1.1 
miliar. 
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BPJAMSOSTEK BERIKAN SANTUNAN RP9,2 MILIAR 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi kinerja BPJarnsostek 
atas pemberian santunan jaminan sosial yang mencapai Rp9,2 miliar. Adapun rinciannya 
diberikan kepada ahli waris Almarhum (Alm) Mochammad Budi Utomo yang merupakan mantan 
Direktur Umum (Dirut) PT Bank Sumut senilai Rp7.1 miliar. 

Selain itu, santunan Jaminan Hari Tua (JHT) juga diberikan kepada Salim Junus dari Bank 
Danamon senilai Rp851 juta dan Santunan JHT kepada Desiree yang merupakan tenaga kerja di 
Bank Permata senilai Rp 1.1 miliar. 

Apresiasi itu disampaikan Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Afifi Lubis mewakili Wakil 
Gubernur Sumut Musa Ra-jekshah, saat penyerahan santunan kematian program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) kepada Mustina Pulungan. istri Alm 
Mochammad Budi Utomo. di Kantor BPJarnsostek Wilayah Sumbagut. 

"Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah hak normatif bagi pekerja, baik formal maupun 
informal. Sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan sistem jaminan 
sosial nasional." ujar Afifi Lubis di Medan, kemarin. 

Lebih lanjut. Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Sumbagut, Panji Wibisana menyampaikan, 
pemberian santunan tersebut sebagai bukti bahwa semua peserta jaminan sosial punya hak 
untuk mendapatkannya, selain itu kegiatan ini atas permintaan Gubernur dan Wakil Gubernur 
supaya semua pekerja di Sumut mendapatkan hak yang sama terhadap jaminan sosial. 

Kepala Kantor BPJarnsostek Cabang Medan Kota, Aang Supono menjelaskan, bahwa kiai m 
sejumlah Rp9,2 miliar tersebut telah dibayarkan kepada ketiga tenaga kerja tersebut yakni 
kepada ahli waris Almarhum (Alm) Mochammad Budi Utomo dengan rincian santunan berupa 
JHT sebesar Rp208 juta, santunan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) Sebesar Rp6,9 miliar dan 
santunan JP (Jaminan Pensiun) sebesar Rp 1,3 juta. 

Bahkan, pihaknya juga menyerahkan klaim JHT untuk 2 peserta kami yakni klaim JHT sebesar 
Rp 1,1 miliar kepada Desire dan klaim JHT sebesar Rp851 juta kepada Salim Junus. 

"Ini merupakan komitmen kami dari BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan undang-undang 
program jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, selain itu saat ini presiden 
juga mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)," jelas Aang. 

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan 
penerima upah. Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara 
dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJarnsostek. 

"Untuk upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk 
menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program 
Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 
tersebut," kata Aang. (ik) 

caption: 

BERIKAN SANTUNAN: Deputi Direktur Wilayah BPJarnsostek Sumbagut, Panji Wibisana (tiga dari 
kanan) bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumut secara simbolis memberikan santunan 
kematian kepada ahli waris peserta BPJarnsostek di Medan, kemarin. 
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Narasumber 

negative - Tomy Tampatty (Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia) Maka tidak 
tertutup kemungkinan hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari 

negative - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Memang sayangnya ada 1.099. 
Dan dari jumlah yang masuk itu kami melihat bahwa jumlah pilot yang mendaftar tidak terlalu 
banyak 

negative - Irfan Setiaputra (Direktur Utama Garuda Indonesia) Kami sama sekali tidak punya 
intensi jahat di balik ini 

negative - Salinan Surat (N/A) Dimana dalam pertemuan 15 menit tersebut, BoD [direksi] hanya 
menyampaikan keputusan terkait rencana pensiun dini 2021. Bahwa atas pertimbangan hukum, 
kami perlu mengingatkan kepada BoD agar pelaksanaan pensiun dini 2021 harus dilaksanakan 
sesuai pasal 64 PKB, baik ayat 1, ayat 2, serta ayat 3 a,b, dan c 

 

Ringkasan 

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Sekarga) menilai 
bahwa program pensiun dini 2021 yang ditawarkan manajemen berpotensi menimbulkan 
masalah hukum di kemudian hari. Dalam salinan surat Sekarga kepada Direktur Utama Garuda 
Indonesia bernomor SKGA-6-405/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021, Ketua Harian Sekarga Tomy 
Tampatty mengatakan bahwa pelaksanaan Pensiun Dini 2021 tidak sesuai dengan pasal 64 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

 

SEKARGA: PENSIUN DINI GARUDA BERPOTENSI TIMBULKAN MASALAH HUKUM 

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Sekarga) menilai 
bahwa program pensiun dini 2021 yang ditawarkan manajemen berpotensi menimbulkan 
masalah hukum di kemudian hari. 
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Dalam salinan surat Sekarga kepada Direktur Utama Garuda Indonesia bernomor SKGA-6-
405/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021, Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty mengatakan bahwa 
pelaksanaan Pensiun Dini 2021 tidak sesuai dengan pasal 64 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

"Maka tidak tertutup kemungkinan hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum di 
kemudian hari," katanya dikutip Selasa (22/6/2021). 

Dia menjelaskan, dasar hukum pelaksanaan program pensiun dini adalah PKB periode 2018-
2020 dan perpanjangan masa berlakunya. Sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat 1 perjanjian 
tersebut, pemutusan hubungan kerja sebelum mencapai usia pensiun normal dapat dilakukan 
dengan syarat telah berusia 35 tahun dan mengajukan ke perusahaan atau diusulkan 
perusahaan. 

Namun menurut Sekarga, keputusan program pensiun dini 2021 oleh manajemen tidak pernah 
didiskusikan dengan mereka. Pasalnya mereka hanya diundang oleh direksi dalam pertemuan 
satu arah pada 19 Mei 2021. 

"Dimana dalam pertemuan 15 menit tersebut, BoD [direksi] hanya menyampaikan keputusan 
terkait rencana pensiun dini 2021. Bahwa atas pertimbangan hukum, kami perlu mengingatkan 
kepada BoD agar pelaksanaan pensiun dini 2021 harus dilaksanakan sesuai pasal 64 PKB, baik 
ayat 1, ayat 2, serta ayat 3 a,b, dan c," jelas surat tersebut. 

Sebelumnya Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan perseroan memang 
menawarkan pensiun dini kepada karyawan. Hingga saat ini, kata dia, ada sebanyak 1.099 
karyawan yang ingin memanfaatkan tawaran itu. 

"Memang sayangnya ada 1.099. Dan dari jumlah yang masuk itu kami melihat bahwa jumlah 
pilot yang mendaftar tidak terlalu banyak," kata Irfan dalam rapat kerja komisi VI Dewan 
Perwakilan Rakyat, Senin (21/6/2021). 

Menurutnya, pensiun dini ditawarkan mengikuti aturan ketenagakerjaan. Selain itu emiten 
dengan kode sandi GIAA selalu terbuka untuk bicara dengan serikat pekerja. 

Dia menambahkan bahwa saat ini manajemen dengan serikat pekerja tengah berdiskusi 
mengenai tindakan apa saja yang perlu disepakati bersama untuk dilakukan. Sebab, dia 
menyadari bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, bukan waktu yang tepat untuk meminta 
karyawan keluar. 

"Kami sama sekali tidak punya intensi jahat di balik ini," imbuhnya. 
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Narasumber 

positive - Fatmawati Rusdi (Wakil Wali Kota Makassar) Pemberian penghargaan ini adalah wujud 
nyata kepedulian pemerintah Kota Makassar terhadap Jaminan sosial ketenagakerjaan dalam 
memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Kota Makassar,sesuai amanat UU SJSN, 
agar seluruh pekerja memiliki jaring pengaman ketika mengalami resiko social karena hilangnya 
penghasilan akibat kecelakaan, kerja dan memasuki hari tua serta kematian 

positive - Fatmawati Rusdi (Wakil Wali Kota Makassar) Semoga beasiswa ini bermanfaat buat 
ahli waris dalam melanjutkan sekolahnya hingga ke jenjang kuliah. Ini bentuk kepedulian kami 
dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat 

 

Ringkasan 

Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menyerahkan bantuan beasiswa kepada ahli waris 
Non PNS lingkup Kota Makassar, di ruang kerjanya lt 11, Senin (21/06/2021). Total bantuan 
sebanyak Rp 457 juta diserahkan kepada 3 peserta Non PNS untuk 6 ahli waris masing-masing 
2 ahli waris per peserta. Fatma mengatakan pemerintah Kota Makassar bersinergi dengan BPJS 
Ketenagakerjasan dalam memberikan perlindungan kepada Non ASN. Baik kepada seluruh 
pegawai Kontrak maupun kepada RT /RW se Makassar. 
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bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjasan dalam memberikan perlindungan kepada Non ASN. 
Baik kepada seluruh pegawai Kontrak maupun kepada RT /RW se Makassar. 

"Pemberian penghargaan ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah Kota Makassar terhadap 
Jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Kota 
Makassar,sesuai amanat UU SJSN, agar seluruh pekerja memiliki jaring pengaman ketika 
mengalami resiko social karena hilangnya penghasilan akibat kecelakaan, kerja dan memasuki 
hari tua serta kematian," ujar Fatma. 

Fatma menyebutkan kepedulian Pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan BPJS 
Ketenagakerjaan akan terus berlanjut dalam kerjasama Makassar Recover untuk memberikan 
perlindungan kepada relawan dan tenaga kesehatan makassar recover dalam program jaminan 
kematian dan jaminan kecelakaan kerja. 

Fatma menjelaskan, Bpjs ketenagakerjaan (Bpjamsostek) kembali mendapatkan mandat untuk 
menunaikan kewajiban memberikan beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta. 

Hal ini sesuai dengan manfaat yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 82 tahun 
2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang 
penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja (jkk) dan jaminan kematian (JKM).Beasiswa 
pendidikan anak diberikan pada ahli waris peserta yang mengalami risiko meninggal dunia, dan 
atau kecelakaan kerja yang berdampak cacat total tetap atau meninggal dunia. 

Manfaat beasiswa ini diberikan untuk 2 orang anak dengan nilai maksimal Rp 174 juta, mulai 
dari taman kanak-kanak (TK) hingga jenjang pendidikan strata 1 (S1). 

"Semoga beasiswa ini bermanfaat buat ahli waris dalam melanjutkan sekolahnya hingga ke 
jenjang kuliah. Ini bentuk kepedulian kami dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat," 
jelasnya. 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala cabang BPJSTK Kota Makassar dan 6 orang ahli waris 
secara langsung. 
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