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Newstrend Ketenagakerjaan 

23 Maret 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Menaker Ida: Muchtar Pakpahan Tokoh Pergerakan 
Buruh Indonesia 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Dukacita yang sangat dalam dirasakan oleh Menaker Ida bersama dengan kalangan 

pekerja/buruh di Tanah Air yang kehilangan sosok inspiratif Muchtar Pakpahan sebagai 

pribadi yang gigih, banyak berjuang untuk kepentingan para pekerja/buruh. 

Menaker Ida akan berupaya untuk meneruskan segala perjuangan yang sudah dimulai 

oleh Muchtar Pakpahan dan diharapkan dapat menjalankannya dengan sempurna. 

menurutnya Muchtar Pakpahan merupakan sosok yang sangat totalitas dalam 

memperjuangkan hak-hak buruh. Hal tersebut terlihat dari caranya memperjuangkan hak 

buruh dari jalur akademik, keorganisasian serikat pekerja - serikat buruh (SP/SB), 

bahkan melalui jalur politik. 
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Judul Anggota DPRD Sulut Gelar Kunker Lintas Komisi di Kemnaker dan 
Kemendikbud RI 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Kunjungan Kerja Anggota DPRD Sulut 

Halaman/URL https://rri.co.id/manado/nyiur-melambai/manado/1003746/anggota-
dprd-sulut-gelar-kunker-lintas-komisi-di-kemnaker-dan-kemendikbud-ri 

Jurnalis Anugrah Pandey 

Tanggal 2021-03-23 07:34:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori KeMenterian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

neutral - Erni Tumundo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara) Ini dalam 
rangka konsultasi dan koordinasi terkait belum dikeluarkannya surat penetapan banding PT. 
Pembangunan Perumahan Presesi dari KeMenterian Ketenagakerjaan RI yang diterima oleh Ibu 
Menteri Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si., dan jajaran 

neutral - Erni Tumundo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara) Yaitu 
penjelasan Bapak Budi Hartawan, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, terkait rencana 
pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) bertaraf internasional sesuai yang diajukan Disnaker 
Sulut yang lokasinya di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Sulut 

neutral - Erni Tumundo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara) Dari 
penjelasan Bapak Fatwa Yulianto, Kasubag Tata Usaha Ditjen Kebudayaan terkait Gereja Sion 
Tomohon, dalam waktu dekat ini akan di SK kan Menteri menjadi cagar budaya nasional, 
menyusul makam Tuanku Imam Bonjol dan makam Kyai Mojo yang sudah ditetapkan terlebih 
dahulu 

 

Ringkasan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menggelar 
kunjungan kerja (kunker) lintas komisi. Salah satu Anggota DPRD, Herol Vresly Kaawoan 
mengatakan, awalnya mereka mengunjungi Direktorat Jendral (Ditjen) Pembinaan Pengawasan 
Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja KeMenterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 
Republik Indonesia (RI), didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Sulut, Erni 
Tumundo. 
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ANGGOTA DPRD SULUT GELAR KUNKER LINTAS KOMISI DI KEMNAKER DAN 
KEMENDIKBUD RI 

Manado: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), 
menggelar kunjungan kerja (kunker) lintas komisi. 

Salah satu Anggota DPRD, Herol Vresly Kaawoan mengatakan, awalnya mereka mengunjungi 
Direktorat Jendral (Ditjen) Pembinaan Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja KeMenterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI), didampingi Kepala 
Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Sulut, Erni Tumundo. 

"Ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait belum dikeluarkannya surat penetapan 
banding PT. Pembangunan Perumahan Presesi dari KeMenterian Ketenagakerjaan RI yang 
diterima oleh Ibu Menteri Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si., dan jajaran," ujarnya, Senin (22/3)  
Diungkapkan, ada hal menarik yang mereka temui pada saat melakukan kunker di Ditjen 
Pembinaan dan Produktivitas. 

"Yaitu penjelasan Bapak Budi Hartawan, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, terkait 
rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) bertaraf Internasional sesuai yang diajukan 
Disnaker Sulut yang lokasinya di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, 
Sulut," tuturnya. 

Kemudian dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait program pelestarian cagar budaya di 
Sulut, dilanjutkan ke Ditjen Kebudayaan KeMenterian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) RI. 

"Dari penjelasan Bapak Fatwa Yulianto, Kasubag Tata Usaha Ditjen Kebudayaan terkait Gereja 
Sion Tomohon, dalam waktu dekat ini akan di SK kan Menteri menjadi cagar budaya nasional, 
menyusul makam Tuanku Imam Bonjol dan makam Kyai Mojo yang sudah ditetapkan terlebih 
dahulu," tandasnya. 

Menurutnya, masyarakat Minahasa dan Tomohon patut bersyukur, sembari mengajak untuk 
menjaga dan mengawal bersama. 
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Judul UU Cipta Kerja Diklaim Kurangi Dampak Covid19 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis bari 

Tanggal 2021-03-23 06:26:00 

Ukuran 148x62mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 4.144.000 

News Value Rp 12.432.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Reimagining 
The Future of Indonesia 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Manfaat UU 
Cipta Kerja bagi UMKM antara lain kemudahan untukmelakukan perizinan usaha dengan hanya 
pendaftaran, memperoleh sertifikat halal secara gratis, dan pendirian perusahaan atau PT bisa 
satu orang dengan modal yang ditentukan sendiri 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah 
telah membentuk INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Untuk mendorong 
pembangunan infrastruktur, pemerintah telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon 
mitra strategis 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Di awal 2020 
lelah dialokasikan modal awal sebesar Rp 15 triliun dan tahun 2021 dipersiapkan tambahan 
sebesar Rp 60 triliun dan diharapkan kuartal pertama, Indonesia Investment Authority bisa 
merealisasikan kegiatan ini 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Undang-
Undang Cipta Kerja membantu mengurangi dampak negatif COVID-19, utamanya di sektor 
lapangan kerja. "Pemberlakuan undang-undang ini sangat tepat waktu karena akan membantu 
mengurangi dampak negatif COVID-19 terhadap mereka yang terkena dampak, terutama di 
sektor lapangan kerja," kata Menko Airlangga saat membuka dalam diskusi daring bertajuk 
"Reimagining The Future of Indonesia", di Jakarta, Senin (22/3). 
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UU CIPTA KERJA DIKLAIM KURANGI DAMPAK COVID19 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Undang-
Undang Cipta Kerja membantu mengurangi dampak negatif COVID-19, utamanya di sektor 
lapangan kerja. 

"Pemberlakuan undang-undang ini sangat tepat waktu karena akan membantu mengurangi 
dampak negatif COVID-19 terhadap mereka yang terkena dampak, terutama di sektor lapangan 
kerja," kata Menko Airlangga saat membuka dalam diskusi daring bertajuk "Reimagining The 
Future of Indonesia", di Jakarta, Senin (22/3). 

Undang-Undang Cipta Kerja, kata Menko Airlangga, menjadi jembatan antara program 
PEJUANGanan COVID-19 jangka pendek dan breakfrom struktural di jangka panjang. Sebagai 
pemain sentral dalam perekonomian Indonesia, kata dia, pemerintah memberikan fasilitas 
perlindungan, pemberdayaan insentif, serta pembiayaan bagi pelaku UMKM. 

"Manfaat UU Cipta Kerja bagi UMKM antara lain kemudahan untukmelakukan perizinan usaha 
dengan hanya pendaftaran, memperoleh sertifikat halal secara gratis, dan pendirian perusahaan 
atau PT bisa satu orang dengan modal yang ditentukan sendiri," jelas Menko Airlangga. 

Selain itu melalui Online Single Submission (OSS) yang ditargetkan akan diimplementasikan pada 
Juli 2021 akan mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan usaha. 

Usaha pemerintah lainnya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, tambah Menko Airlangga, 
dengan mengesahkan berbagai regulasi turunan tentang ketenagakerjaan serta membentuk 
Indonesia Investment Authority (INA). 

"Pemerintah telah membentuk INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Untuk 
mendorong pembangunan infrastruktur,pemerintah telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan 
dan calon mitra strategis," kata dia. 

Menko Airlangga menyebutkan pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 
60 triliun sebagai modal INA untuk merealisasikan kegiatannya. "Di awal 2020 lelah dialokasikan 
modal awal sebesar Rp 15 triliun dan tahun 2021 dipersiapkan tambahan sebesar Rp 60 triliun 
dan diharapkan kuartal pertama, Indonesia Investment Authority bisa merealisasikan kegiatan 
ini," ungkap Menko Airlangga. 
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Judul MENAKER IDA KENANG MUCHTAR PAKPAHAN SEBAGAI PEJUANG 
BURUH 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 

Halaman/URL Pg11 

Jurnalis WIR 

Tanggal 2021-03-23 05:32:00 

Ukuran 369x435mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 477.855.000 

News Value Rp 2.389.275.000 

Kategori KeMenterian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Turut berdukacita atas berpulangnya seorang 
aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah 
kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai 
pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami 
teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan 
dengan sempurna 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala 
amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga apa yang telah diperjuangkan 
menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan perkembangan dunia 
ketenagakerjaan menjadi lebih baik 

 

Ringkasan 

Tokoh pejuang hak buruh Muchtar Pakpahan meninggal di Rumah Sakit Siloam Semanggi, 
Jakarta, Minggu (21/3) sekitar pukul 22.30. Pendiri sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 1992-2003 itu telah lama berjuang 
melawan kanker. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan 
belasungkawa atas berpulangnya Muchtar Pakpahan. Dalam kenangannya, Muchtar adalah 
seorang pejuang hak-hak buruh Indonesia. 

 

MENAKER IDA KENANG MUCHTAR PAKPAHAN SEBAGAI PEJUANG BURUH 

Tokoh pejuang hak buruh Muchtar Pakpahan meninggal di Rumah Sakit Siloam Semanggi, 
Jakarta, Minggu (21/3) sekitar pukul 22.30. Pendiri sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 1992-2003 itu telah lama berjuang 
melawan kanker. 
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan belasungkawa atas 
berpulangnya Muchtar Pakpahan. Dalam kenangannya, Muchtar adalah seorang pejuang hak-
hak buruh Indonesia. 

"Turut berdukacita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang 
Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan," 
kata Menaker Ida saat bertakziah langsung ke RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (22/3). 

Menaker Ida mengatakan, Muchtar Pakpahan adalah sosok yang sangat totalitas dalam 
memperjuangkan hak-hak buruh. Hal tersebut terlihat dari caranya memperjuangkan dari jalur 
akademik, keorganisasian SP/SB, bahkan melalui jalur politik. 

Dengan begitu banyaknya sepak terjangnya, Menaker Ida menilai bahwa perjuangan Muchtar 
Pakpahan telah memberikan warna bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. 

"Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. 
Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang 
Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan sempurna," katanya. 

Menaker Ida berharap masyarakat mampu belajar dari jejak perjuangan Muchtar Pakpahan, baik 
dari sisi gagasan maupun sepak terjangnya. "Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala amal 
baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga apa yang telah diperjuangkan 
menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan perkembangan dunia 
ketenagakerjaan menjadi lebih baik," katanya, (tih/col/wir) 
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Judul Tokoh Buruh itu Berpulang 

Nama Media Republika 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis Amri Amrullah 

Tanggal 2021-03-23 05:22:00 

Ukuran 215x186mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 167.700.000 

News Value Rp 838.500.000 

Kategori KeMenterian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sampai akhir 
hayat, beliau kita tahu ikut dalam judicial review UU Omnibus Law Cipta Kerja ini ke Mahkamah 
Konstitusi 

neutral - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSP-Ml)) Pak 
Harto saat itu, memegang rezim begitu kuat. Tapi beliau berani mendirikan serikat pekerja 
independen 

negative - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Bukti integritas 
beliau bisa dilihat di setiap rapat para buruh terkait KAJS sampai larut malam, almarhum tetap 
ikut terlibat. Bahkan dalam konsolidasi lapangan beliau juga ikut bersama para rekan serikat 
buruh 

negative - Said lqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Buruh Indonesia sangat 
berduka cita atas meninggalnya bang Muchtar Pakpahan pada hari Ahad malam (21/3) 

negative - Said lqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Berkali-kali dipenjara dan 
berkali kali pula hendak dibunuh, tetapi kecintaannya kepada kaum buruh dan rakyat kecil tidak 
surut. Dia konsisten dalam berjuang agar kaum buruh berhasil menggapai kesejahteraan 

neutral - Said lqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Di tengah engkau menderita 
penyakit kanker, tetapi hati, pikiran, dan tindakanmu terus berjuang untuk kaum buruh. Selamat 
jalan Bang 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga 
bagi dunia ketenagakerjaan kita 

 

Ringkasan 

Buruh benduka. Pria kelahiran Bah Jambi II, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatra Utara, Muchtar 
Pakpahan, wafat pada Ahad (21/3) malam. Sosok yang dikenal sebagai pendiri serikat buruh 
independen pertama itu wafat pada usia 67 tahun. Rekan buruh mengingat pendiri Serikat Buruh 
Sejahtera Indonesia (SBSI) ini sebagai tokoh buruh sejati. Presiden Federasi Serikat Pekerja 
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Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengakui, bahkan hingga akhir hayatnya, Bang 
Muchtar, sapaan Muchtar Pakpahan, masih ikut berjuang untuk buruh. Muchtar ikut 
memperjuangkan nasib buruh melalui kritik-kritiknya pada Ombibus Law Cipta Kerja yang baru 
disahkan 2020 lalu. "Sampai akhir hayat, beliau kita tahu ikut dalam judicial review UU Omnibus 
Law Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi," tutur Riden, Senin (22/3). Sementara itu, Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut, wafatnya Muchtar Pakpahan sebagai duka 
bagi dunia ketenagakerjaan. "Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia 
ketenagakerjaan kita," kata Menaker Ida. Senin (22/3). 

 

TOKOH BURUH ITU BERPULANG 

Buruh benduka. Pria kelahiran Bah Jambi II, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatra Utara, Muchtar 
Pakpahan, wafat pada Ahad (21/3) malam. Sosok yang dikenal sebagai pendiri serikat buruh 
independen pertama itu wafat pada usia 67 tahun. Rekan buruh mengingat pendiri Serikat Buruh 
Sejahtera Indonesia (SBSI) ini sebagai tokoh buruh sejati. 

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengakui, bahkan 
hingga akhir hayatnya, Bang Muchtar, sapaan Muchtar Pakpahan, masih ikut berjuang untuk 
buruh. Muchtar ikut memperjuangkan nasib buruh melalui kritik-kritiknya pada Ombibus Law 
Cipta Kerja yang baru disahkan 2020 lalu. "Sampai akhir hayat, beliau kita tahu ikut dalam judicial 
review UU Omnibus Law Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi," tutur Riden, Senin (22/3). 

FSPMI menilai, Bang Muchtar adalah pejuang buruh sejati. Baik sejak era Orde Baru hingga 
Reformasi. Riden menuturkan, Muchtar Pakpahan merupakan satu satunya pemimpin buruh 
yang berani berteriak melawan ketidakadilan kaum pekerja di era Orde Baru. Melalui SBSI yang 
didirikan pada 1992, Bang Muchtar lantang melawan ketidakadilan korporasi serta represi aparat 
Orde Baru saat itu. 

"Pak Harto saat itu, memegang rezim begitu kuat. Tapi beliau berani mendirikan serikat pekerja 
independen," ujarnya. 

Riden sendiri merasakan kebersamaan yang intens dengan Muchtar Pakhpahan saat kritik para 
buruh melalui (Komite Aksi Jaminan Sosial) KAJS tahun 2011. Berkat perjuangan buruh pada 
saat itu, maka BPJS kesehatan mengakomodir buruh juga. Almarhum, kata dia, ikut bergabung 
dalam KAJS saat itu. "Bukti integritas beliau bisa dilihat di setiap rapat para buruh terkait KAJS 
sampai larut malam, almarhum tetap ikut terlibat. Bahkan dalam konsolidasi lapangan beliau 
juga ikut bersama para rekan serikat buruh," ungkap Riden. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal mengucapkan duka cita yang 
mendalam atas wafatnya pejuang buruh tersebut. "Buruh Indonesia sangat berduka cita atas 
meninggaknya bang Muchtar Pakpahan pada hari Ahad malam (21/3)," kata Said lqbal 

Menurut Said lqbal, Bang Muchtar adalah tokoh buruh yang peduli kaum buruh dan rakyat kecil. 
"Berkali-kali dipenjara dan berkali kali pula hendak dibunuh, tetapi kecintaannya kepada kaum 
buruh dan rakyat kecil tidak surut. Dia konsisten dalam berjuang agar kaum buruh berhasil 
menggapai kesejahteraan," kata Said lqbal. 

Dia mengungkapkan, cita-cita Bang Muchtar adalah mewujudkan negara walfare state sejahtera. 
Cita-cita perjuangan ini akan selalu dikenang dilanjutkan kaum buruh. "Di tengah engkau 
menderita penyakit kanker, tetapi hati, pikiran, dan tindakanmu terus berjuang untuk kaum 
buruh. Selamat jalan Bang," ujarnya mengenang Muchtar Pakpahan. 
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Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut, wafatnya Muchtar 
Pakpahan sebagai duka bagi dunia ketenagakerjaan. "Kabar duka ini tentu adalah kabar duka 
juga bagi dunia ketenagakerjaan kita," kata Menaker Ida. Senin (22/3). 

Menurut Menaker, apa yang telah almarhum perjuangkan melalui SBSI memberi andil untuk 
kesejahteraan buruh saat ini. Begitu juga peran almarhum di dunia akademik hingga advokasi. 
Semasa hidupnya, Muchtar memimpin SBSI sejak 1992 hingga 2003. la juga pernah menjabat 
sebagai ketua umum DPP Partai Buruh (2003-2010). Pada 2003, Muchtar meninggalkan Serikat 
Buruh dan mendirikan Partai Buruh Sosial Demokrat. 

Pada 2010, dia juga meninggalkan partai dan memilih fokus di kantor pengacaranya Muchtar 
Pakpahan Associates serta mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI). 
Selanjutnya, sejak 2012 lalu, ia kembali memimpin SBSI, hingga akhir hayatnya. (e^agusraharp) 
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Judul BBPLK Bandung Mulai Buka Pelatihan 

Nama Media Pikiran Rakyat 

Newstrend BLK di Bandung 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Novianti Nurulillah 

Tanggal 2021-03-23 05:18:00 

Ukuran 207x74mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 22.770.000 

News Value Rp 113.850.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Aan Subhan (Kepala BBPLK Bandung) Karena terkendala pandemi dan ada efisiensi 
kemarin kita hanya mendapatkan sekitar 44 paket, jadi sangat turun sekali. Tahun ini sudah 
mulai seperti semula, insya allah tahun ini bisa jalankan dengan baik, apalagi kita sudah banyak 
kerja sama dengan industri sehingga nanti untuk pelatihan dan penempatannya 

neutral - Aan Subhan (Kepala BBPLK Bandung) Setiap tahunnya sekitar 72 persen langsung 
terserap di industri dan tersebar di Indonesia, tidak hanya Jawa Barat 

positive - Aan Subhan (Kepala BBPLK Bandung) Saya berharap dengan adanya zona integritas 
ini kita dapat melayani masyarakat dengan baik, terutama masyarakat yang ada di Jawa Barat 
dan Indonesia, jadi tidak layanan yang berbau gratifikasi 

 

Ringkasan 

Akses kegiatan masyarakat mulai dibuka, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) 
Bandung membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan di BBPLK 
Bandung, setiap tahunnya memberikan pelatihan kepada ribuan masyarakat agar terserap oleh 
industri. Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan mengatakan, pada tahun 2020 pihaknya hanya 
membuka 44 paket pelatihan. Sementara pada tahun 2021 ini pihaknya membuka 154 paket 
pelatihan kerja dengan jumlah 3.500 peserta pelatihan. 

 

BBPLK BANDUNG MULAI BUKA PELATIHAN 

BANDUNG, (PR).- Akses kegiatan masyarakat mulai dibuka, Balai Besar Pengembangan Latihan 
Kerja (BBPLK) Bandung membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan 
pelatihan di BBPLK Bandung, setiap tahunnya memberikan pelatihan kepada ribuan masyarakat 
agar terserap oleh industri. 

Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan mengatakan, pada tahun 2020 pihaknya hanya membuka 
44 paket pelatihan. Sementara pada tahun 2021 ini pihaknya membuka 154 paket pelatihan 
kerja dengan jumlah 3.500 peserta pelatihan. 
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"Karena terkendala pandemi dan ada efisiensi kemarin kita hanya mendapatkan sekitar 44 paket, 
jadi sangat turun sekali. Tahun ini sudah mulai seperti semula, insya allah tahun ini bisa jalankan 
dengan baik, apalagi kita sudah banyak kerja sama dengan industri sehingga nanti untuk 
pelatihan dan penempatannya," ujar Aan di BBPLK Bandung, Jalan Gatot Subroto, Jumat 
(19/3/2021) lalu. 

Menurut dia, dari tahun 2017 sampai 2019, yang ditempatkan itu rata-tata 72 persen dari 
program yang ada, rata-rata programnya sekitar 3.000-3.500 orang, 72 persennya bisa 
ditempatkan di perusahaan setelah mereka menjalankan pelatihan mulai dari dua hingga sepuluh 
bulan. 

"Setiap tahunnya sekitar 72 persen langsung terserap di industri dan tersebar di Indonesia, tidak 
hanya Jawa Barat," kata dia. 

Menurut dia, program pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. 
Bahkan, BBPLK Bandung sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah industri untuk 
penempatannya. 

Aan memastikan tidak ada gratifikasi dalam proses pelayanannya. Semua masyarakat dapat 
mengikuti pelatihan di BBPLK dengan mendaftar melalui situs web Sistem Ketenagakerjaan 
(Sisnaker). 

Saat ini kata dia, BBPLK Bandung pun sedang mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah 
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk meningkatkan 
pelayanan pelatihan kepada masyarakat. 

"Saya berharap dengan adanya zona integritas ini kita dapat melayanai masyarakat dengan baik, 
terutama masyarakat yang ada di Jawa Barat dan Indonesia, jadi tidak layanan yang berbau 
gratifikasi," katanya. (Novianti Nurulliah) 
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Judul Menanti Kepastian BLT Subsidi Gaji yang Belum Cair 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/22/320/2382168/menanti-
kepastian-blt-subsidi-gaji-yang-belum-cair 

Jurnalis Fadel Prayoga 

Tanggal 2021-03-23 04:42:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Okezone (Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri) Kami sedang melakukan 
pencocokan data dengan pihak bank 

 

Ringkasan 

Pekerja masih menanti sisa pencairan BLT subsidi gaji tahun lalu, karena pencairan belum 100%, 
masih ada pekerja yang belum mendapatkan BLT subsidi gaji Rp2,4 juta. Seperti diketahui, target 
penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran sebesar 
Rp29.769.350.400.000. 

 

MENANTI KEPASTIAN BLT SUBSIDI GAJI YANG BELUM CAIR 

JAKARTA  - Pekerja masih menanti sisa pencairan  BLT subsidi gaji tahun lalu. Masih ada pekerja 
yang belum menerima sisa pencairan  BLT subsidi gaji. Karena pencairan belum 100%, masih 
ada pekerja yang belum mendapatkan BLT subsidi gaji Rp 2,4 juta. 

Seperti diketahui, target penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang 
dengan anggaran sebesar Rp29.769.350.400.000. 

Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar Rp29.416.358.400.000 
atau 98,81%. Artinya, dana sisa yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp352.992.000.000. 

Kini, Kemnaker masih menunggu konfirmasi dari pihak bank soal pencocokan dana penerima 
BLT subsidi gaji. 

"Kami sedang melakukan pencocokan data dengan pihak bank," kata Direktur Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Aswansyah kepada Okezone. 

Apa Kabar Pencairan BLT Subsidi Gaji?  (kmj). 
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Judul Ekonomi Jakarta Terpukul Pandemi Covid-19 

Nama Media Media Indonesia 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL PgA3 

Jurnalis * 

Tanggal 2021-03-23 04:22:00 

Ukuran 519x326mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 552.216.000 

News Value Rp 2.761.080.000 

Kategori KeMenterian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 

 

EKONOMI JAKARTA TERPUKUL PANDEMI COVID-19 

Sejak penerapan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di Jakarta, kegiatan ekonomi 
nyaris terhenti total. Banyak penduduk mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau 
dirumahkan. Selain ada pembatasan jumlah pekerja yang beraktivitas di kantor ataupun pabrik, 
kondisi itu terjadi karena konsumsi domestik mengalami pengurangan. Berdasarkan data BPS 
pada Agustus 2020 sebanyak 6.782 perusahaan melakukan PHK akibat covid-19, dan sebanyak 
50.891 tenaga kerja mengalami PHK pada 2020 akibat covid-19.  
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Judul Pemerintah Cari Jalan Tengah Pemberian THR 

Nama Media Kompas 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL Pg10 

Jurnalis Age 

Tanggal 2021-03-23 04:21:00 

Ukuran 201x105mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 66.330.000 

News Value Rp 198.990.000 

Kategori KeMenterian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tahun lalu, kita mengeluarkan surat 
edaran THR pada bulan Mei saat masih awal pandemi. Sementara saat ini beberapa kegiatan 
mulai tumbuh. Jadi ini sesuatu yang akan menjadi pertimbangan 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Misalnya, perusahaan sudah harus 
membayar THR dalam waktu dua bulan setelah hari raya. Jadi, tidak seperti tahun lalu yang 
biasa dibayarkan dalam periode tahun yang sama 

negative - Anton Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang 
Ketenagakerjaan) Demikian juga, walau manufaktur mulai ada kegiatan, tetapi belum bisa 
maksimal sehingga belum bisa mencapai titik impas usaha. Situasi belum bisa disamakan dengan 
keadaan normal 

neutral - Joko Pranowo (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng) (Pemberian) THR masih sesuai aturan, yakni 
paling lambat diberikan pada H-7 Lebaran. Kami akan menggelar rapat dengan para pihak terkait 
pekan depan 

 

Ringkasan 

Pemerintah masih mencari jalan tengah antara kebutuhan pengusaha dan buruh dalam 
menyusun aturan pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan tahun 2021. Kegiatan 
perekonomian yang mulai tumbuh menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan 
pemberian THR secara utuh atau bertahap. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemenaker) Anwar Sanusi, Senin (22/3/2021), mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah 
akan membicarakan kajian penetapan THR dengan Dewan Pengupahan Nasional untuk meminta 
masukan dan mencari jalan tengah yang tepat antara kepentingan pengusaha dan buruh. Kondisi 
ekonomi yang berbeda antara tahun ini dan tahun lalu akan menjadi salah satu pertimbangan. 
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PEMERINTAH CARI JALAN TENGAH PEMBERIAN THR 

JAKARTA, KOMPAS --- Pemerintah masih mencari jalan tengah antara kebutuhan pengusaha dan 
buruh dalam menyusun aturan pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan tahun 
2021. Kegiatan perekonomian yang mulai tumbuh menjadi salah satu pertimbangan dalam 
menentukan pemberian THR secara utuh atau bertahap. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi, Senin 
(22/3/2021), mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan membicarakan kajian penetapan 
THR dengan Dewan Pengupahan Nasional untuk meminta masukan dan mencari jalan tengah 
yang tepat antara kepentingan pengusaha dan buruh. Kondisi ekonomi yang berbeda antara 
tahun ini dan tahun lalu akan menjadi salah satu pertimbangan. 

"Tahun lalu, kita mengeluarkan surat edaran THR pada bulan Mei saat masih awal pandemi. 
Sementara saat ini beberapa kegiatan mulai tumbuh. Jadi ini sesuatu yang akan menjadi 
pertimbangan," kata Anwar saat dihubungi di Jakarta. 

Tahun lalu, Kemenaker mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran 
THR Perusahaan yang terdampak pandemi dan tidak mampu membayar THR sesuai jangka 
waktu yang ditentukan dapat merundingkannya dengan pekerja secara bipartit. 

Menurut Anwar, ada dua opsi yang tersedia, antara perusahaan diperbolehkan mencicil atau 
menunda pembayaran THR atau tetap harus membayarnya utuh secara tepat waktu sesuai 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Hari Raya Keagamaan. 
Kalaupun THR tahun ini tetap dicicil, pemerintah akan memberi tenggat pembayaran yang lebih 
sempit. 

"Misalnya, perusahaan sudah harus membayar THR dalam waktu dua bulan setelah hari raya. 
Jadi, tidak seperti tahun lalu yang biasa dibayarkan dalam periode tahun yang sama," katanya. 

Sebelumnya, buruh berharap pemberian THR tahun ini tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Hal ini 
mengingat kegiatan ekonomi di sejumlah sektor sudah mulai berputar lagi. 

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang 
Ketenagakerjaan Anton Supit berpendapat, kondisi perusahaan sulit digeneralisasi. Meski 
beberapa sektor mulai tumbuh, ada sektor seperti pariwisata dan transportasi yang masih dalam 
keadaan sulit. 

"Demikian juga, walau manufaktur mulai ada kegiatan, tetapi belum bisa maksimal sehingga 
belum bisa mencapai titik impas usaha. Situasi belum bisa disamakan dengan keadaan normal," 
katanya. 

Di Palu, Sulawesi Tengah, pemberian THR pada 2021 tetap mengikuti aturan yang berlaku. 
"(Pemberian) THR masih sesuai aturan, yakni paling lambat diberikan pada H-7 Lebaran. Kami 
akan menggelar rapat dengan para pihak terkait pekan depan," kata Kepala Bidang Hubungan 
Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng Joko 
Pranowo. 

Joko menyampaikan, aturan pemberian THR bisa berubah jika ada kebijakan nasional dari 
Kemenaker. Jika tak ada aturan baru, pemberian THR tetap mengacu pada aturan yang berlaku. 
(AGE/VDL) 
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Judul Pandemi Covid-19 Hanya Alasan Saja 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-03-23 04:17:00 

Ukuran 269x164mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 72.630.000 

News Value Rp 217.890.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Kenapa Anda menolak adanya keringanan dalam pembayaran THR? Sebenarnya, pandemi Covid-
19 dan situasi ekonomi yang belum stabil itu, hanya alasan saja. Selama satu tahun ini, banyak 
pengusaha yang beralasan begitu. Situasi ini didorong pemerintah sendiri. Padahal. THR sangat 
dibutuhkan para buruh. Jadi, menurut kami, pemerintah tidak adil dalam situasi ini. 

 

PANDEMI COVID-19 HANYA ALASAN SAJA 

Kenapa Anda menolak adanya keringanan dalam pembayaran THR? Sebenarnya, pandemi Covid-
19 dan situasi ekonomi yang belum stabil itu, hanya alasan saja. Selama satu tahun ini, banyak 
pengusaha yang beralasan begitu. 

Situasi ini didorong pemerintah sendiri. Padahal THR sangat dibutuhkan para buruh. Jadi, 
menurut kami, pemerintah tidak adil dalam situasi ini. 

Dimana bentuk tidak adilnya? 

Tahun kemarin pemerintah ngasih kelonggaran kepada para pengusaha, faktanya, banyak 
perusahaan yang nggak membayar THR. Di kami saja, banyak sekali kasus THR yang belum 
dibayar sampai sekarang. Terus, banyak yang modelnya dicicil sampai berapa kali, baru lunas. 
Sampai  sekarang pun masih banyak yang belum lunas. Jadi, kami menolak jika pemerintah 
memberikan kelonggaran THR lagi. 

Berapa banyak kasus seperti itu yang Anda catat? 

Banyak, tapi saya tidak pegang datanya. Kasusnya itu ada di Jakarta, Tangerang, Karawang, 
Subang, Cimahi dan Sumedang. Anggota kami di Sumedang hampir semuanya kena. Di 
Sumedang ada 40 ribu buruh. Anggota KASBI sekitar 8.000 orang. Bahkan, yang diliburkan pada 
tahun lalu, upahnya cuma dibayar 25 persen. Tiga bulan pertama pandemi tahun lalu itu, kan 
dekat Lebaran juga. 

Apakah masalah itu Sudah diadukan ke Disnaker? 
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Sudah. Sampai sekarang kasusnya masih ditangani. Sampai sekarang belum ada respons positif. 
Bahkan, sudah ada yang kami adukan ke Kemenaker juga. Tapi, tetap saja belum dijalankan 
oleh perusahaan. Sekarang, sepertinya pemerintah akan membuat kebijakan itu lagi. 

Bukankah kondisi ekonomi memang masih belum normal? 

Setahu kami, sekarang produksi sudah normal semua. Pembayarannya saja yang belum. Tapi, 
perusahaan yang sudah lancar produksinya itu malah banyak melakukan PHK (Pemutusan 
Hubungan Kerja). Kemudian, merekrut pekerja baru dengan sistem kontrak. Jadi, ini cuma untuk 
berdalih saja. 

Berdalih untuk apa? 

Untuk memberikan upah murah, dan mengubah sistem kerja dari tetap menjadi kontrak. 
Kebijakan pemerintah ini, benar-benar dimanfaatkan para pengusaha. 

Padahal, perusahaan yang ada anggota KASBI-nya (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), 
95 persen sudah kembali normal. Di Tangerang dan Karawang, masing-masing hanya ada satu 
pabrik yang belum normal. Lainnya sudah normal semua. 

Kasus PHK, banyak terjadi tahun 2020 atau sekarang? 

Tahun kemarin. Sampai sekarang belum selesai, karena kami menolak PHK. Menurut kami, itu 
cuma dalih. Kata mereka ordernya sepi. Padahal, sepinya itu 1 sampai 3 bulan saja. Habis itu 
sudah mulai normal lagi. Untuk model pabrik, sebagian besar sudah normal. 

Yang belum normal sektor pariwisata, perhotelan dan sejenisnya. Sektor lain sudah mendekati 
normal. Jadi, nggak logis kalau ada keringanan pembayaran THR lagi. 

Aturannya masih digodok pemerintah. Apa yang akan serikat buruh lakukan guna mencegah 
kejadian serupa? 

Kami akan melakukan aksi menjelang bulan puasa nanti. 

Sudah koordinasi dengan serikat pekerja lain? 

Belum, kalau di internal KASBI sudah dibahas. Nanti tinggal bahas di koalisinya. Masalahnya, 
sekarang aksi itu dilarang. Saat aksi Hari Perempuan kemarin, kami dikriminalisasi. 

Maksudnya? 

Perwakilan kami, 1.000 orang datang ke Jakarta. Nggak boleh tuh sama polisi. Kami sempat 
dipanggil Polda. Kami dikenai Undang-Undang Karantina Kesehatan. Itu nggak fair, Undang-
Undang tersebut hanya diterapkan kepada kami yang sedang berjuang. Padahal, lockdown saja 
tidak diterapkan.  nda 
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Judul Tunjangan Hari Raya Sudah Rame Diperdebatkan Buruh & Pengusaha 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Tajuk Rencana 

Tanggal 2021-03-23 04:17:00 

Ukuran 115x330mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 72.450.000 

News Value Rp 217.350.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Dinar Titus Jogaswitan (Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker) Mungkin awal puasa 

 

Ringkasan 

Lebaran tahun 2021 memang masih lebih dari sebulan lagi. Kendati begitu, topik tentang 
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sudah ramai diperdebatkan. Pengusaha mengajukan 
beberapa opsi dalam meringankan pembayaran THR tahun ini. Sedangkan buruh meminta agar 
pembayaran THR tidak dicicil seperti tahun lalu. Alias, dibayar langsung 100 persen. Pemerintah 
masih menggodok ketentuan mengenai pembayaran THR 2021. Ketentuan itu akan tertuang 
dalam bentuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker), seperti tahun sebelumnya. 
"Mungkin awal puasa," kata Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitan, seperti 
diberitakan Tempo, Senin, 22 Maret. 

 

TUNJANGAN HARI RAYA SUDAH RAME DIPERDEBATKAN BURUH & PENGUSAHA 

Lebaran tahun 2021 memang masih lebih dari sebulan lagi. Kendati begitu, topik tentang 
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sudah ramai diperdebatkan. 

Pengusaha mengajukan beberapa opsi dalam meringankan pembayaran THR tahun ini. 
Sedangkan buruh meminta agar pembayaran THR tidak dicicil seperti tahun lalu. Alias, dibayar 
langsung 100 persen. 

Pemerintah masih menggodok ketentuan mengenai pembayaran THR 2021. Ketentuan itu akan 
tertuang dalam bentuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker), seperti tahun 
sebelumnya. "Mungkin awal puasa," kata Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitan, 
seperti diberitakan Tempo, Senin, 22 Maret. 
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Adapun tahun ini, awal puasa atau 1 Ramadan jatuh pada 13 April 2021. Tapi, Dinar belum 
menjelaskan, apakah ada kelonggaran pembayaran THR lagi seperti tahun lalu atau tidak. 

Saat ini, ketentuan mengenai THR diatur dalam Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016. Dalam 
beleid tersebut, perusahaan wajib membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya 
keagamaan. 

Tapi, karena pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka tahun lalu ada keringanan 
lewat SE Menaker Nomor M/6/HI.00.01/ V/2020. SE ini mengatur, perusahaan yang tidak mampu 
membayar THR karena terdampak pandemi, dapat menunda sampai jangka waktu tertentu. 
Tapi, kebijakan soal pembayaran THR itu, harus lewat kesepakatan antara pengusaha dan buruh. 

"Dialog dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan perusahaan yang transparan, 
dan itikad baik mencapai kesepakatan," demikian surat edaran itu. 

Berikut ini wawancara dengan pihak organisasi buruh, dan organisasi pengusaha mengenai topik 
tersebut. 
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Judul Kami Minta Digelar Dialog Dengan Buruh 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-03-23 04:17:00 

Ukuran 267x164mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 72.090.000 

News Value Rp 216.270.000 

Kategori KeMenterian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Bagaimana pengusaha menyikapi THR tahun ini? Kami baru selesai rapat dengan asosiasi-
asosiasi. Kondisinya berbeda-beda. Ada yang bisa memenuhi kewajibannya, tapi banyak juga 
yang masih terdampak pandemi. Setelah rapat itu, kami menyiapkan surat untuk Menaker. Apa 
inti isi surat itu? Intinya, kami minta diberikan peluang untuk melakukan musyawarah antara 
perusahaan dan pekerja. Biarkan, kami membicarakan sebaiknya bagaimana. Mesti ada ruang 
itu. 

 

KAMI MINTA DIGELAR DIALOG DENGAN BURUH 

Bagaimana pengusaha menyikapi THR tahun ini? 

Kami baru selesai rapat dengan asosiasi-asosiasi. Kondisinya berbeda-beda. Ada yang bisa 
memenuhi kewajibannya, tapi banyak juga yang masih terdampak pandemi. Setelah rapat itu, 
kami menyiapkan surat untuk Menaker. 

Apa inti isi surat itu? 

Intinya, kami minta diberikan peluang untuk melakukan musyawarah antara perusahaan dan 
pekerja. Biarkan, kami membicarakan sebaiknya bagaimana. Mesti ada ruang itu. 

Kami minta agar ada dialog bipartit. karena perusahaan yang lebih tahu kondisi keuangannya 
seperti apa. Kalau dipaksa untuk membayar, susah juga. Kenyataannya, perusahaan yang 
terdampak ini, tidak akan bisa membayar penuh. 

Apa lagi yang pengusaha minta kepada pemerintah? 

Selain meminta ruang bipartit bagi yang terdampak, ada juga yang keberatan mengenai denda. 
Tahun lalu ada denda, itu juga dikeluhkan. Bagi yang terdampak, untuk bayar saja susah, apalagi 
denda. Jadi, kami juga berharap agar denda itu dihilangkan bagi yang terdampak. Bagi yang 
terdampak itu, kami meminta kepada pemerintah agar diberikan ruang untuk bipartit. 

Sektor usaha apa saja yang masih terdampak pandemi? 
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Sektor transportasi penumpang, tekstil, pariwisata, itu semua terdampak. Lalu, ada ritel yang 
sebagian dari mereka terdampak. Ada juga sektor alih daya yang terdampak karena kliennya 
pun terdampak. Mau nggak mau, perlu treatment khusus untuk mereka. 

Berapa persen yang masih terdampak? 

Masing-masing sektor ber-beda-beda. Misalnya, transportasi penumpang dropnya tujuh persen. 
Tapi, kargonya bisa 30-40 persen. Jadi, bisa berbeda antara yang penumpang dengan kargonya. 

Ini unik. 

Bagi ritel, ada juga yang sebagian mereka bisa cost subsidi karena terkait perusahaan developer. 
Namun bagi ritel yang merupakan tempat belanja sendirian, itu berat, karena nggak ada cost 
subsidi. Jadi, susah melihat berapa persen penurunannya. 

Sektor apa yang paling terdampak? 

Yang betul-betul berat penurunannya adalah tekstil, pariwisata, transportasi dan sebagian 
outsourcing. Out-sourcing bergantung kliennya. Kalau kliennya nggak bisa bayar karena 
terdampak, mereka juga nggak bisa jalan. 

Perusahaan yang tidak terdampak, bisa membayar penuh THR dong… 

Kalau ada cash flow yang baik, berarti nggak ada masalah. Bagi yang tidak ada masalah, no 
problem. Alhamdulillah, jika mereka bisa selesaikan. 

Ada permintaan dari KASBI, THR tidak dicicil. Bagaimana tanggapan Anda? 

Makanya, kami meminta agar ada dialog bipartit, karena mereka yang lebih tahu kondisi 
keuangan perusahaannya seperti apa. Kalau dipaksa untuk membayar, susah juga. 
Kenyataannya, perusahaan yang terdampak, tidak akan bisa membayar penuh. 

Apakah jalan keluarnya, THR dicicil lagi seperti tahun lalu? 

Iya, betul. Bahkan, dari sektor ritel ada usulan agar pemerintah membantu, berupa subsidi THR. 
Seperti bantuan sosial, tetapi diberikan untuk THR. Ini membantu perusahaan. Bebannya terbagi 
karena dibantu pemerintah. Sektor lain yang terdampak pun mendukung usulan itu. Mereka 
merasa diringankan sekali jika ada subsidi THR dalam kondisi saat ini.  nnm 
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Judul Menaker Ida: Muchtar Pakpahan Tokoh Pergerakan Buruh Indonesia 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis TIM 

Tanggal 2021-03-23 04:16:00 

Ukuran 298x329mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 187.740.000 

News Value Rp 938.700.000 

Kategori KeMenterian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Turut berduka cita atas berpulangnya Bang 
Muchtar Pakpahan. Kahar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan di 
Indonesia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai 
pejuang hak-hak buruh, dia telah berkorban banyak. Sekarang waktunya untuk istirahat, dan 
kami teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang Muchtar. Mudah-mudhan kami bisa selesaikan 
dengan sempurna 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga perjuangannya menjadi inspirasi bagi 
kita semua, mendorong kita selalu memperjuangkan dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik 

 

Ringkasan 

Kalangan pekerja/buruh di Tanah Air kehilangan sosok inspiratif yang selama hidupnya banyak 
berjuang untuk kepentingan para pekerja/buruh. Muchtar Pakpahan yang dikenal sebagai sosok 
yang gigih memperjuangkan hak-hak buruh meninggal dunia di Jakarta, Minggu (21/3). Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Muchtar 
Pakpahan. 

 

MENAKER IDA: MUCHTAR PAKPAHAN TOKOH PERGERAKAN BURUH INDONESIA 

Kalangan pekerja/buruh di Tanah Air kehilangan sosok inspiratif yang selama hidupnya banyak 
berjuang untuk kepentingan para pekerja/buruh. Muchtar Pakpahan yang dikenal sebagai sosok 
yang gigih memperjuangkan hak-hak buruh meninggal dunia di Jakarta, Minggu (21/3). 
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ikut menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya 
Muchtar Pakpahan. Menaker Ida mengenang Muchtar sebagai seorang aktivis buruh, akademisi, 
dan pegiat sosial. 

"Turut berduka cita atas berpulangnya Bang Muchtar Pakpahan. Kahar duka ini tentu adalah 
kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia," kata Menaker Ida saat bertakziah 
langsung ke RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (22/3). 

Ida mengatakan, Muchtar Pakpahan yang meninggal dunia di usia 67 tahun adalah sosok yang 
sangat totalitas dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Hal tersebut terlihat dari caranya 
memperjuangkan hak buruh dari jalur akademik, keorganisasian serikat pekerja/serikat buruh 
(SP/SB), bahkan melalui jalur politik. 

Dengan sepak terjangnya, Menaker Ida menilai bahwa perjuangan Muchtar Pakpahan yang lahir 
di Bah Jambi II, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara, 21 Desember 1953, telah memberi 
warna bagi dunia ketenagaKerjaan di Tanah Air. 

"Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai pejuang hak-hak buruh, dia telah berkorban banyak. 
Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang 
Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan sempurna," katanya. 

Menaker Ida berharap masyarakat mampu belajar dari jejak perjuangan Muchtar Pakpahan, baik 
dari sisi gagasan maupun sepak terjangnya. Dia berharap segala amal baik Muchtar diterima 
oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

"Semoga perjuangannya menjadi inspirasi bagi kita semua, mendorong kita selalu 
memperjuangkan dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik," katanya. 

Aktivis Ulung 

Di kalangan buruh nama Muchtar Pakpahan memang sangat melekat dalam ingatan. Sosoknya 
menjadi inspirasi karena berani meneriakkan setiap bentuk ketidakadilan yang dialami kaum 
pekerja di era Orde Baru. Muchtar seolah tak gentar dengan kebijakan rezim Orde Baru saat itu 
yang represif atas pergerakan kaum buruh. 

Di tengah kemapanan kekuasaan Orde Baru, Muchtar Pakpahan mendirikan Serikat Buruh 
Sejahtera Indonesia (SBSI) pada 1992. Saat itulah namanya mulai muncul dan mendapat 
perhatian luas. SBSI merupakan organisasi buruh 

independen pertama di Indonesia. Pada 2003, Muchtar meninggalkan Serikat Buruh dan 
mendirikan Partai Buruh Sosial Demokrat. Pada 2010, dia lalu meninggalkan partai dan memilih 
fokus di kantor pengacaranya Muchtar Pakpahan Associates serta mengajar di Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Indonesia (UKI). 

Muchtar memperoleh gelar sarjana hukumnya di Universitas Sumatra Utara (USU) sedangkan 
program pascasarjananya di bidang politik diperoleh di Universitas Indonesia (UI) pada 1989. Di 
organisasi buruh internasional, Muchtar pernah menjabat sebagai anggota Goveming Body ILO 
mewakili Asia dan Vice President World Confederation of Labor (ILO). 

Tidak hanya aktif sebagai pejuang hak-hak buruh, Muchtar juga memiliki pengalaman sebagai 
akademisi. Sebagaimana dikutip melalui laman muchtarpakpahan.com Muchtar tercatat pernah 
jadi pengajar Hukum Tatanegara dan Perburuhan di Fakultas Hukum Universitas HKBP 
Nommensen Medan 1981-1986. Selain itu, juga pernah mengajar di Fakultas Hukum UKI, dan 
di Fakultas Hukum Untag 1989-1994. 
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Karakter pejuang pada diri Muchtar terbentuk sejak kecil. Dia harus berjuang tanpa orang tua 
sejak usia 18 tahun setelah ditinggal ibunya Victoria Silalahi dan ayahnya, Sutan Johan 
Pakpahan, yang meninggal lebih dulu ketika dirinya masih 11 tahun. Sejak SMA hingga di bangku 
kuliah, dirinya harus bekerja sampingan untuk membiayai sekolah dan kuliahnya. 

Semasa hidupnya Muchtar juga memperoleh berbagai penghargaan hak asasi manusia 
internasional karena kegigihannya memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh. Penghara-
gaan tersebut antara lain George Mearty Award dari AFL CIO USA (1997), Rule of Law Award 
dari ABA USA (1997), Peace of Justice Award dari Rainbow Push Coalition (1997) dan Labor Right 
Defender Award from CLC Canada (1998), dan Time Magazine's Asia's 100 most influential 
people of 1996. btim 

Muchtar Pakpahan 

Lahir : 21 Desember 1953 Bah Jambi II, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara Pendidikan : 

- Doktor Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (1993) 

- Master Sosial & Politik Universitas Indonesia (1989) 

- Sarjana Hukum Universitas Sumatra Utara (1981) 

Kepemimpinan di Organisasi 

- Anggota Goveming Body ILO (1999-2005) 

- Wakil Ketua/Wakil Presiden WCL (World Confederation of Labor) (2001-2005) 

- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) (1992-2003) 

- Ketua Umum DPP Partai Buruh (2003 - 2010) 

- Ketua Umum DPP SBSI (2012-Sekarang) 

Pengharagaan Internasional 

- George Meany Award dari AFL CIO USA (1997) 

- Rule of Law Award dari ABA USA (1997) 

- Peace of Justice Award dari Rainbow Push Coalition (1997) 
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Judul Tripartit Nasional Sepakati Agenda Kerja Tahun 2021 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Agenda Kerja Tahun Tripnas 2021 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/372996/34/tripartit-nasional-
sepakati-agenda-kerja-tahun-2021-1616421829 

Jurnalis Michelle Natalia 

Tanggal 2021-03-22 22:36:00 

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 - Puji Santoso (Anggota DPRD Rembang) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

positive - Aswansyah (Ketua) Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat 
BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hasil pembahasan pleno 
ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil kebijakan 

 

Ringkasan 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja tahun 2021. 
Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui sidang pleno tahun 2021 di Jakarta, Senin 
(22/3/2021). Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor: 01/KBPL-Tripnas/III/2021 
tentang Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit 
Nasional (unsur pemerintah), Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi 
Pengusaha), dan Puji Santoso (unsur serikat pekerja/serikat buruh). 

 

TRIPARTIT NASIONAL SEPAKATI AGENDA KERJA TAHUN 2021 

JAKARTA - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja 
tahun 2021. Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui sidang pleno tahun 2021 di Jakarta, Senin 
(22/3/2021). 

Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor: 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional 
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(unsur pemerintah), Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha), dan 
Puji Santoso (unsur serikat pekerja/serikat buruh). "Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida seraya 
disambut suara serentak pesera sidang pleno, "Setuju" dan bunyi palu "Tok" sebagai bentuk 
pengesahan kesepakatan bersama tersebut. 

(Tripartit Nasional Sepakati Agenda Kerja 2021 Soal THR, Presiden Buruh: Biasanya yang Diajak 
Membahas Hanya Serikat yang Nurut Menaker Ida menjelaskan, pengesahan kesepakatan 
bersama LKS Tripartit nasional tersebut setelah mendengarkan penjelasan maupun 
pertimbangan, saran dan pendapat mengenai penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja 
(BP) LKS Tripnas Nomor 01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LS Tripnas 
Tahun 2021. 

Sekretaris LKS Tripnas Aswansyah mengatakan bahwa agenda Kerja LKS Tripnas Tahun 2021 
substansinya, yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Terkait substansi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview PP LKS Tripnas 
Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas, pembahasan empat aturan 
turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan), dan 
review sistem keterwakilan dalam kelembangaan hubungan industrial. 

Sementara subtansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual Agenda 
Kerja Tripnas Tahun 2021, pembahsan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS 
Tripnas dengan Bappenas, DPR RI dan K/L terkait, evaluasi kinerja Tripnas, konsinyering BP LKS 
Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas. 

( "Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah. 

Dalam kesempatan sama, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Tri Retno Isnaningsih menyambut positif 
sidang pleno LKS Tripnas Tahun 2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. "Hasil 
pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil 
kebijakan," katanya. 

Sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari unsur pemerintah delapan 
orang dan masing-masing enam orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/serikat 
buruh. (uka). 
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Judul Lakukan sidang pleno, Tripartit Nasional sepakati agenda kerja tahun 
2021 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Agenda Kerja Tahun Tripnas 2021 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/lakukan-sidang-pleno-tripartit-
nasional-sepakati-agenda-kerja-tahun-2021 

Jurnalis Lidya Yuniartha 

Tanggal 2021-03-22 21:55:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

 

Ringkasan 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) telah menyepakati agenda kerja tahun 
2021. Agenda kerja ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 yang digelar Senin (22/3). 
"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida Fauziyah kepada peserta sidang pleno sebelum 
mengesahkan kesepakatan bersama tersebut. 

 

LAKUKAN SIDANG PLENO, TRIPARTIT NASIONAL SEPAKATI AGENDA KERJA TAHUN 
2021 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) telah menyepakati agenda kerja tahun 
2021. Agenda kerja ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 yang digelar Senin (22/3). 

"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida Fauziyah kepada peserta sidang pleno sebelum 
mengesahkan kesepakatan bersama tersebut. 

Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor : 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional 
(unsur pemerintah), Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha), dan 
Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 



 

36 
 

Ida menjelaskan, pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional tersebut setelah 
mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan pendapat mengenai penetapan 
pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang 
penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021. 

Sekretaris LKS Tripnas, Aswansyah, mengatakan bahwa agenda Kerja LKS Tripnas Tahun 2021 
substansinya yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Terkait substansi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview PP LKS Tripnas 
Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas; pembahasan empat aturan 
turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan); dan 
review sistem keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. 

Sementara substansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual Agenda 
Kerja Tripnas Tahun 2021; pembahasan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS 
Tripnas dengan Bappenas; DPR RI dan K/L terkait; evaluasi kinerja Tripnas; konsinyering BP LKS 
Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas. 

"Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah. 

Sementara itu, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih, menyambut positif sidang 
pleno LKS Tripnas tahun 2021 diambil melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. Dia 
berharap, hasil pembahasan pleno ini menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil 
kebijakan. Adapun, sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari unsur 
pemerintah 8 orang dan masing-masing 6 orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat 
pekerja/serikat buruh. 
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Judul Tujuan K3 di Tempat Kerja, Pahami Fungsi dan Prosedurnya 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Tujuan K3 

Halaman/URL https://hot.liputan6.com/read/4512557/tujuan-k3-di-tempat-kerja-
pahami-fungsi-dan-prosedurnya 

Jurnalis Ayu Rifka Sitoresmi 

Tanggal 2021-03-22 20:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja yang disingkat K3 sendiri sangat penting bagi pegawai 
yang bekerja di sebuah perusahaan maupun proyek. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah 
bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja 
di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Hal itu merupakan kajian yang penting agar dapat 
meningkatkan produktifitas kerja karyawan. Bila perusahaan secara khusus memperhatikan K3, 
maka karyawan dapat bekerja dengan aman, tentram, dan produktif dalam bekerja. 

 

TUJUAN K3 DI TEMPAT KERJA, PAHAMI FUNGSI DAN PROSEDURNYA 

Jakarta Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja yang disingkat K3 sendiri sangat penting bagi 
pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan maupun proyek. Kesehatan dan keselamatan kerja 
adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang 
bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. 

Hal itu merupakan kajian yang penting agar dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 
Bila perusahaan secara khusus memperhatikan K3, maka karyawan dapat bekerja dengan aman, 
tentram, dan produktif dalam bekerja. 

Bagi pekerja, K3 melindungi mereka dari bahaya yang terjadi selama proses bekerja dan juga 
efek kesehatan jangka panjang. K3 sendiri berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja 
mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap 
sumber produksi layak dan aman digunakan. Sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang 
diakibatkan oleh kecelakaan kerja. 

Dalam hal ini, K3 mencakup semua hal yang bisa memproteksi dan menyejahterakan para 
pekerja. Mulai dari undang-undang kesehatan, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, 
manajemen K3, asuransi, pemeriksaan kesehatan rutin, pengawasan leader di lapangan, dan 
sebagainya. 

Secara umum, bagi perusahaan tujuan K3 yaitu untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh 
kecelakaan kerja yang dapat menghambat produksi dan produktivitas kerja. Untuk memahami 
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lebih jelas tentang tujuan K3, fungsi beserta prosedurnya, berikut penjelasannya yang dirangkum 
oleh dari berbagai sumber. 

Secara umum, adanya kewajiban menyelenggarakan K3 di dalam sebuah perusahaan bertujuan 
untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas di tempat kerja serta 
melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Di samping itu, ada 
beberapa tujuan K3 secara khusus seperti : Konsep K3 dirancang untuk memberikan jaminan 
agar aktivitas kerja di perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya, K3 
memiliki banyak fungsi baik bagi perusahaan maupun karyawan, yaitu: Setelah mengetahui 
tujuan K3, alangkah baiknya juga memahami peran K3 dalam perusahaan maupun proyek. 
Berikut penjelasannya. 

Selain tujuan K3 yang harus Anda pahami, faktor yang mempengaruhi Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja juga perlu dipelajari. Berikut penjelasannya. 

1. Beban Kerja Beban kerja berupa beban fisik, mental dan sosial. Sehingga usaha menempatkan 
kerja yang sesuai dengan kemampuan harus diperhatikan. 

2. Kapasitas Kerja Kapasitas kerja yang banyak tergantung dari pendidikan, keterampilan, 
kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi dan sebagainya. Itu semua perlu untuk di 
perhatikan oleh perusahaan atau proyek agar pekerja tidak mengalami penyakit, sehingga dapat 
berpengaruh pada produksi dan produktivitas pekerja. 

3. Lingkungan Kerja Lingkungan kerja adalah dalam bentuk fisik, kimia, biologik, ergonomik 
ataupun psikososial. Dengan lingkungan kerja yang nyaman, akan membuat pekerja juga dapat 
betah bekerja di perusahaan atau proyek tersebut. 

Dalam implementasinya, K3 dilaksanakan melalui prosedur tertentu yang harus diikuti oleh 
perusahaan dan karyawan. Prosedur ini berlaku secara umum oleh semua jenis perusahaan, baik 
kantor, pabrik, tambang, maupun lainnya. Prosedur tujuan K3 adalah proses kegiatan yang wajib 
diikuti atau ditaati setiap pekerja demi menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sehingga 
pekerjaan bisa dilaksanakan hingga selesai. Untuk memastikan prosedur K3 dijalankan dengan 
baik, perusahaan menunjuk seseorang sebagai pengawas. 
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News Value Rp 52.500.000 
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Ringkasan 

"Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang 
Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan 
kita," kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin (22/3/2021). Ida mengatakan Muchtar Pakpahan 
adalah sosok yang sangat totalitas dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Hal tersebut terlihat 
dari caranya memperjuangkan dari jalur akademik, keorganisasian SP/SB, bahkan melalui jalur 
politik. 

 

MENAKER KENANG MUCHTAR PAKPAHAN SEBAGAI PEJUANG BURUH 

"Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang 
Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan 
kita," kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin (22/3/2021). 

Ida mengatakan Muchtar Pakpahan adalah sosok yang sangat totalitas dalam memperjuangkan 
hak-hak buruh. Hal tersebut terlihat dari caranya memperjuangkan dari jalur akademik, 
keorganisasian SP/SB, bahkan melalui jalur politik. 

Dengan begitu banyaknya sepak terjangnya, Ida menilai perjuangan Muchtar Pakpahan telah 
memberi warna bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. 

"Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. 
Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang 
Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan sempurna," katanya. 

Ida berharap masyarakat mampu belajar dari jejak perjuangan Muchtar Pakpahan, baik dari sisi 
gagasan maupun sepak terjangnya. 

"Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha 
Esa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu 
memperjuangkan perkembangan dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik," katanya. 

(mul/ega). 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Turut berduka cita atas berpulangnya 
seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini 
tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan kita 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai 
pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami 
teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan 
dengan sempurna 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala 
amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan 
menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan perkembangan dunia 
ketenagakerjaan menjadi lebih baik 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya 
Muchtar Pakpahan . Dalam kenangannya, Muchtar Pakpahan adalah seorang pejuang hak-hak 
buruh Indonesia. Diketahui, Muchtar Pakpahan meninggal pada Minggu (21/3/2021) sekitar 
pukul 20.30 WIB di RS Siloam Sudirman akibat penyakit kanker. 
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KENANG MUCHTAR PAKPAHAN, MENAKER: KABAR DUKA BAGI DUNIA 
KETENAGAKERJAAN 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya 
Muchtar Pakpahan . Dalam kenangannya, Muchtar Pakpahan adalah seorang pejuang hak-hak 
buruh Indonesia. 

Diketahui, Muchtar Pakpahan meninggal pada Minggu (21/3/2021) sekitar pukul 20.30 WIB di 
RS Siloam Sudirman akibat penyakit kanker. 

"Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang 
Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan 
kita," kata Ida saat bertakziah langsung ke RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (22/3/2021). 

Ida bilang, Muchtar Pakpahan adalah sosok yang sangat totalitas dalam memperjuangkan hak-
hak buruh. Hal tersebut terlihat dari caranya memperjuangkan dari jalur akademik, 
keorganisasian SP/SB, bahkan melalui jalur politik. 

Dengan begitu banyaknya sepak terjangnya, Ida menilai bahwa perjuangan Muchtar Pakpahan 
telah memberi warna bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. 

"Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. 
Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang 
Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan sempurna," katanya. 

Ida berharap masyarakat mampu belajar dari jejak perjuangan Muchtar Pakpahan, baik dari sisi 
gagasan maupun sepak terjangnya. 

"Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha 
Esa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu 
memperjuangkan perkembangan dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik," tandasnya. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Turut berduka cita atas berpulangnya seorang 
aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah 
kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan kita 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai 
pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami 
teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan 
dengan sempurna 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala 
amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan 
menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan perkembangan dunia 
ketenagakerjaan menjadi lebih baik 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya 
Muchtar Pakpahan. Dalam kenangannya, Muchtar Pakpahan adalah seorang pejuang hak-hak 
buruh Indonesia. Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan 
pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia 
ketenagakerjaan kita, kata Menaker Ida saat bertakziah langsung ke RSPAD, Jakarta Pusat, Senin 
(22/3). 

 

MENAKER IDA KENANG MUCHTAR PAKPAHAN SEBAGAI PEJUANG BURUH 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bela sungkawa atas 
berpulangnya Muchtar Pakpahan. Dalam kenangannya, Muchtar Pakpahan adalah seorang 
pejuang hak-hak buruh Indonesia. 
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"Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang 
Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan 
kita," kata Menaker Ida saat bertakziah langsung ke RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (22/3). 

Menaker Ida mengatakan, Muchtar Pakpahan adalah sosok yang sangat totalitas dalam 
memperjuangkan hak-hak buruh. Hal tersebut terlihat dari caranya memperjuangkan dari jalur 
akademik, keorganisasian SP/SB, bahkan melalui jalur politik. 

Dengan begitu banyaknya sepak terjangnya, Menaker Ida menilai bahwa perjuangan Muchtar 
Pakpahan telah memberi warna bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. 

"Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. 
Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang 
Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan sempurna," katanya. 

Menaker Ida berharap masyarakat mampu belajar dari jejak perjuangan Muchtar Pakpahan, baik 
dari sisi gagasan maupun sepak terjangnya. 

"Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha 
Esa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu 
memperjuangkan perkembangan dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik," tuturnya. CM (atk). 
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Narasumber 

negative - Ida Kenang Muchtar Pakpahan (Menaker) Turut berduka cita atas berpulangnya 
seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini 
tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan kita 

neutral - Ida Kenang Muchtar Pakpahan (Menaker) Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai 
pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami 
teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan 
dengan sempurna 

neutral - Ida Kenang Muchtar Pakpahan (Menaker) Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala 
amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan 
menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan perkembangan dunia 
ketenagakerjaan menjadi lebih baik 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya 
Muchtar Pakpahan. Dalam kenangannya, Muchtar Pakpahan adalah seorang pejuang hak-hak 
buruh Indonesia. "Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan 
pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia 
ketenagakerjaan kita," kata Menaker Ida saat bertakziah langsung ke RSPAD, Jakarta Pusat, 
Senin (22/3). 

 

MENAKER IDA KENANG MUCHTAR PAKPAHAN SEBAGAI PEJUANG BURUH 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bela sungkawa atas 
berpulangnya Muchtar Pakpahan. Dalam kenangannya, Muchtar Pakpahan adalah seorang 
pejuang hak-hak buruh Indonesia. 
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"Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang 
Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan 
kita," kata Menaker Ida saat bertakziah langsung ke RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (22/3). 

Menaker Ida mengatakan, Muchtar Pakpahan adalah sosok yang sangat totalitas dalam 
memperjuangkan hak-hak buruh. Hal tersebut terlihat dari caranya memperjuangkan dari jalur 
akademik, keorganisasian SP/SB, bahkan melalui jalur politik. 

Dengan begitu banyaknya sepak terjangnya, Menaker Ida menilai bahwa perjuangan Muchtar 
Pakpahan telah memberi warna bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. 

"Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. 
Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang 
Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan sempurna," katanya. 

Menaker Ida berharap masyarakat mampu belajar dari jejak perjuangan Muchtar Pakpahan, baik 
dari sisi gagasan maupun sepak terjangnya. 

"Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha 
Esa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu 
memperjuangkan perkembangan dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik," katanya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hasil pembahasan pleno 
ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil kebijakan 

 

Ringkasan 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja tahun 2021. 
Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin 
(22/3/2021). Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor : 01/KBPL-Tripnas/III/2021 
tentang Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit 
Nasional (unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi 
Pengusaha); dan Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 

 

TRIPARTIT NASIONAL SEPAKATI AGENDA KERJA TAHUN 2021 

Jakarta - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja 
tahun 2021. Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin 
(22/3/2021). 

Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor : 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional 
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(unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha); dan 
Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 

"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida Fauziyah seraya disambut suara serentak pesera sidang 
pleno, "Setuju" dan bunyi palu "Tok" sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama tersebut. 

Menteri Ida Fauziyah menjelaskan, pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional 
tersebut setelah mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan pendapat 
mengenai penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 
01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021. 

Sekretaris LKS Tripnas, Aswansyah, mengatakan bahwa agenda Kerja LKS Tripnas Tahun 2021 
substansinya yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Terkait substasi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview PP LKS Tripnas 
Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas; pembahasan empat aturan 
turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan); dan 
review sistem keterwakilan dalam kelembangaan hubungan industrial. 

Sementara subtansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual Agenda 
Kerja Tripnas Tahun 2021; pembahsan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS 
Tripnas dengan Bappenas; DPR RI dan K/L terkait; evaluasi kinerja Tripnas; konsinyering BP LKS 
Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas. 

"Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah. 

Dalam kesempatan sama, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih, menyambut positif 
sidang pleno LKS Tripnas Tahun 2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. "Hasil 
pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil 
kebijakan," katanya. 

Sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari unsur pemerintah 8 orang dan 
masing-masing 6 orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga 
bagi dunia ketenagakerjaan kita. Karena apa yang telah beliau perjuangkan melalui SBSI, dunia 
akademik, hingga advokasi, telah memberi warna bagi dunia ketenagakerjaan kita hingga saat 
ini 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya 
seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Muchtar Pakpahan . Menurut Ida, apa yang 
diperjuangkan Muchtar merupakan salah satu catatan penting di dunia ketenagakerjaan di 
Indonesia. 

 

BERDUKA, MENAKER IDA: BANG MUCHTAR PAKPAHAN TELAH BERKORBAN BANYAK 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya 
seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Muchtar Pakpahan . 

Menurut Ida, apa yang diperjuangkan Muchtar merupakan salah satu catatan penting di dunia 
ketenagakerjaan di Indonesia. 

"Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan kita. Karena apa yang 
telah beliau perjuangkan melalui SBSI, dunia akademik, hingga advokasi, telah memberi warna 
bagi dunia ketenagakerjaan kita hingga saat ini," ujar Ida Fauziyah di Jakarta, Senin, 22 Maret 
2021. 

Ia pun mendoakan semoga apa yang beliau perjuangkan, segala amal baik beliau, diterima oleh 
Tuhan Yang Mahaesa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan menjadi inspirasi bagi semua 
untuk selalu memperjuangkan perkembangan dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik. 
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Judul Kemanker Sambut Baik Agenda Kerja Tripartit Nasional 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Agenda Kerja Tahun 2021 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kemanker-sambut-baik-agenda-kerja-
tripartit-nasional 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-03-22 19:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hasil pembahasan pleno 
ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil kebijakan 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

 

Ringkasan 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja 2021. Menteri 
Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur 
pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui Sidang Pleno 
Tahun 2021 di Jakarta, Senin (22/3). 

 

KEMANKER SAMBUT BAIK AGENDA KERJA TRIPARTIT NASIONAL 

JAKARTA - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja 
2021. 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, agenda kerja lembaga yang terdiri 
dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui 
Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin (22/3). 

"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit nasional tahun 2021?" tanya disambut suara serentak pesera sidang pleno, "Setuju" dan 
bunyi palu "Tok" sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama tersebut. 
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Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor : 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional 
(unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha); dan 
Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 

Menurut Ida Fauziah, setelah mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan 
pendapat mengenai penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 
01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021. 

Dia pun melakukan pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional tersebut. 

Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Tri Retno Isnaningsih menyambut positif sidang pleno LKS Tripnas 
2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. 

"Hasil pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil 
kebijakan," kata dia. 

Sebagai informasi, sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari unsur 
pemerintah delapan orang dan masing-masing enam orang peserta dari unsur pengusaha dan 
serikat pekerja/serikat buruh. 

Sekretaris LKS Tripnas, Aswansyah, mengatakan, agenda Kerja LKS Tripnas Tahun 2021 
substansinya yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Dia menyebutkan, terkait substasi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview 
PP LKS Tripnas Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas. 

Menurut Aswansyah, ada pembahasan empat aturan turunan PP Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan) dan review sistem keterwakilan dalam 
kelembangaan hubungan industrial. 

Dia juga mengatakan dari sisi subtansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan 
konseptual Agenda Kerja Tripnas Tahun 2021. 

Menurut dia, tentang pembahsan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS Tripnas 
dengan Bappenas, DPR RI dan K/L terkait, evaluasi kinerja Tripnas, konsinyering BP LKS Tripnas, 
dan sidang pleno LKS Tripnas. 

"Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah. (jpnn)  
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Judul Muchtar Pakpapan Meninggal Dunia, Menaker Ida Fauziyah Turut 
Berbelasungkawa 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/muchtar-pakpapan-meninggal-dunia-
menaker-ida-fauziyah-turut-berbelasungkawa 

Jurnalis boy 

Tanggal 2021-03-22 19:34:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan belasungkawa atas meninggal dunianya 
Muchtar Pakpahan sang pejuang hak-hak buruh Indonesia. "Turut berdukacita atas 
berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan . 
Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan kita," kata Menaker Ida 
saat bertakziah langsung ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (22/3). 

 

MUCHTAR PAKPAPAN MENINGGAL DUNIA, MENAKER IDA FAUZIYAH TURUT 
BERBELASUNGKAWA 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan belasungkawa atas meninggal 
dunianya Muchtar Pakpahan sang pejuang hak-hak buruh Indonesia. 

"Turut berdukacita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang 
Muchtar Pakpahan . Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan 
kita," kata Menaker Ida saat bertakziah langsung ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin 
(22/3). 

Menaker Ida mengatakan Muchtar Pakpahan adalah sosok yang sangat totalitas dalam 
memperjuangkan hak-hak buruh baik dari jalur akademik, keorganisasian SP/SB, bahkan politik. 
Menurut Ida, perjuangan Muchtar Pakpahan telah memberi warna bagi dunia ketenagakerjaan 
Indonesia. 

"Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai pejuang hak-hak buruh, dan telah berkorban banyak. 
Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang 
Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan sempurna," katanya. 

Menaker Ida berharap masyarakat mampu belajar dari jejak perjuangan Muchtar Pakpahan, baik 
dari sisi gagasan maupun sepak terjangnya. 

"Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha 
Esa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu 
memperjuangkan perkembangan dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik," kata Ida Fauziah. 
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Judul Menaker Ida Kenang Muchtar Pakpahan sebagai Pejuang Buruh 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-ida-kenang-muchtar-
pakpahan-sebagai-pejuang-buruh.html 

Jurnalis Haris Kurniawan 

Tanggal 2021-03-22 19:17:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Turut berduka cita atas berpulangnya seorang 
aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah 
kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan kita 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai 
pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami 
teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan 
dengan sempurna 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala 
amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan 
menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan perkembangan dunia 
ketenagakerjaan menjadi lebih baik 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya 
Muchtar Pakpahan. Dalam kenangannya, Muchtar Pakpahan adalah seorang pejuang hak-hak 
buruh Indonesia. "Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan 
pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia 
ketenagakerjaan kita," kata Menaker Ida saat bertakziah langsung ke RSPAD, Jakarta Pusat, 
Senin (22/3). 

 

MENAKER IDA KENANG MUCHTAR PAKPAHAN SEBAGAI PEJUANG BURUH 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya 
Muchtar Pakpahan. Dalam kenangannya, Muchtar Pakpahan adalah seorang pejuang hak-hak 
buruh Indonesia. 
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"Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang 
Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan 
kita," kata Menaker Ida saat bertakziah langsung ke RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (22/3). 

Menaker Ida mengatakan, Muchtar Pakpahan adalah sosok yang sangat totalitas dalam 
memperjuangkan hak-hak buruh. Hal tersebut terlihat dari caranya memperjuangkan dari jalur 
akademik, keorganisasian SP/SB, bahkan melalui jalur politik. 

Dengan begitu banyaknya sepak terjangnya, Menaker Ida menilai bahwa perjuangan Muchtar 
Pakpahan telah memberi warna bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. 

"Kami kehilangan Bang Muchtar sebagai pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. 
Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang 
Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan sempurna," katanya. 

Menaker Ida berharap masyarakat mampu belajar dari jejak perjuangan Muchtar Pakpahan, baik 
dari sisi gagasan maupun sepak terjangnya. 

"Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Maha 
Esa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu 
memperjuangkan perkembangan dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik," katanya. 

[hrs]. 
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Judul Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Sepakati Agenda Kerja 2021 

Nama Media investor.id 

Newstrend Agenda Kerja Tahun 2021 

Halaman/URL https://investor.id/business/lembaga-kerja-sama-tripartit-nasional-
sepakati-agenda-kerja-2021 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-03-22 19:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hasil pembahasan pleno 
ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan 

 

Ringkasan 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja tahun 2021. 
Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin 
(22/3/2021). Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Ketua LKS Tripnas Ida Fauziyah mengatakan, 
pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional tersebut setelah mendengarkan 
penjelasan maupun pertimbangan, saran dan pendapat mengenai penetapan pokok-pokok 
pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan 
agenda LS Tripnas Tahun 2021. 

 

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL SEPAKATI AGENDA KERJA 2021 

JAKARTA, - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja 
tahun 2021. Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin 
(22/3/2021). 

Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Ketua LKS Tripnas Ida Fauziyah mengatakan, pengesahan 
kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional tersebut setelah mendengarkan penjelasan maupun 
pertimbangan, saran dan pendapat mengenai penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja 
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(BP) LKS Tripnas Nomor 01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LS Tripnas 
Tahun 2021. 

"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima pada Senin 
(22/3). 

Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor: 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional 
(unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha); dan 
Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 

Sementara itu Sekretaris LKS Tripnas, Aswansyah, mengatakan bahwa agenda Kerja LKS Tripnas 
Tahun 2021 substansinya yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual. Mengenai 
substasi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan me- review PP LKS Tripnas Nomor 4 
Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas; pembahasan empat aturan turunan PP 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan); dan review 
sistem keterwakilan dalam kelembangaan hubungan industrial. 

Sementara subtansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual Agenda 
Kerja Tripnas Tahun 2021; pembahsan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS 
Tripnas dengan Bappenas; DPR RI dan K/L terkait; evaluasi kinerja Tripnas; konsinyering BP LKS 
Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas. "Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut 
dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata 
Aswansyah. 

Dalam kesempatan sama, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih, menyambut positif 
sidang pleno LKS Tripnas Tahun 2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. "Hasil 
pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil 
kebijakan," ucap Tri. Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id). 
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Judul Menaker Melayat ke Rumah Duka Tokoh Gerakan Buruh Muchtar 
Pakpahan 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/menaker-melayat-
ke-rumah-duka-tokoh-gerakan-buruh-muchtar-pakpahan 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-03-22 19:14:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Turut berduka cita atas berpulangnya 
seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini 
tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan kita 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami kehilangan. Bang Muchtar sebagai 
pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami 
teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang Muchtar 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan 
sempurna 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala 
amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang Mahaesa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan 
menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan perkembangan dunia 
ketenagakerjaan menjadi lebih baik 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terima kasih atas semua gagasan Bang 
Muchtar, dan Tuhan yang membalas kebaikan semuanya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah melayat ke rumah duka seorang tokoh 
gerakan buruh Muchtar Pakpahan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Senin (22/3/2021). Ida 
menyampaikan duka cita yang terdalam atas berpulangnya pendiri sekaligus Ketua Umum 
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 1992-2003 itu. 
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MENAKER MELAYAT KE RUMAH DUKA TOKOH GERAKAN BURUH MUCHTAR 
PAKPAHAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah melayat ke rumah duka seorang 
tokoh gerakan buruh Muchtar Pakpahan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Senin 
(22/3/2021). 

Ida menyampaikan duka cita yang terdalam atas berpulangnya pendiri sekaligus Ketua Umum 
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 1992-2003 itu. 

"Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang 
Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan 
kita," kata Ida dalam keterangannya. 

Menaker mengatakan karena perjuangan yang telah di lakukan Muchtar melalui SBSI, dunia 
akademik, hingga advokasi, telah memberi warna bagi dunia ketenagakerjaan hingga saat ini. 

"Kami kehilangan. Bang Muchtar sebagai pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. 
Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang 
Muchtar," kata Menaker. 

"Mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan sempurna," lanjutnya. 

Muchtar Pakpahan meninggal dunia di RS Siloam pada Minggu (21/3/2021) sekitar pukul 22.30 
seperti yang dilaporkan Kompas.com. 

Disebutkan bahwa ia meninggal dunia akibat menderita kanker nasofaring dan sempat menjalani 
pengobatan di Penang, Malaysia. 

Muchtar sempat kembali melanjutkan aktivitasnya dalam gerakan buruh, salah satunya terkait 
penolakan UU Cipta Kerja. 

"Semoga apa yang beliau perjuangkan, segala amal baik beliau, diterima oleh Tuhan Yang 
Mahaesa. Dan semoga, apa yang telah perjuangkan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk 
selalu memperjuangkan perkembangan dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik," kata Menteri 
Ida. 

"Terima kasih atas semua gagasan Bang Muchtar, dan Tuhan yang membalas kebaikan 
semuanya," lanjutnya. 
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Judul Saat Muchtar Pakpahan Munculkan Wacana Ganti Sistem Politik di Era 
Orde Baru 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 

Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19023921/saat-
muchtar-pakpahan-munculkan-wacana-ganti-sistem-politik-di-era-orde-
baru 

Jurnalis Achmad Nasrudin Yahya 

Tanggal 2021-03-22 19:02:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Muchtar Pakpahan (Tokoh pergerakan buruh) Meski beberapa UU itu telah beberapa 
kali diubah, tapi perubahannya belumlah menuju terciptanya demokratisasi 

neutral - Muchtar Pakpahan (Tokoh pergerakan buruh) Penelitian saya membuktikan hanya 
29,13 persen atau 134 dari 460 anggota yang muncul dalam pemberitaan Harian Kompas selama 
1 Januari-31 Desember 1985. Yaitu 17 dari 24 anggota FDI (73 persen), 31 dari 94 anggota FPP 
(32,98 persen), 26 dari 75 anggota F-ABRI (34,67 persen) dan 59 dari 267 anggota FKP (22,10 
persen) 

 

Ringkasan 

Tokoh pergerakan buruh Muchtar Pakpahan meninggal dunia karena penyakit kanker, pada 
Minggu (21/3/2021). Semasa hidupnya, Muchtar menjadi salah satu sosok yang cukup 
diperhitungkan, terutama ketika rezim Orde Baru masih berkuasa. Bagaimana tidak, ia pernah 
menyodorkan wacana perubahan sistem politik yang membuat penguasa saat itu sangat 
terganggu. 

 

SAAT MUCHTAR PAKPAHAN MUNCULKAN WACANA GANTI SISTEM POLITIK DI ERA 
ORDE BARU 

JAKARTA, - Tokoh pergerakan buruh Muchtar Pakpahan meninggal dunia karena penyakit 
kanker, pada Minggu (21/3/2021). Semasa hidupnya, Muchtar menjadi salah satu sosok yang 
cukup diperhitungkan, terutama ketika rezim Orde Baru masih berkuasa. 

Bagaimana tidak, ia pernah menyodorkan wacana perubahan sistem politik yang membuat 
penguasa saat itu sangat terganggu. 
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Mendesaknya perubahan sistem politik saat itu dibuktikannya ketika mempertahankan 
disertasinya mengenai Pelaksanaan Tugas dan Hak DPR Masa Kerja 1982-1987 di muka senat 
guru besar Universitas Indonesia, Depok, pada 1993. 

Inti pokok pikirannya yaitu mendorong adanya peninjauan kembali empat undang-undang (UU) 
agar demokratisasi berjalan sehat. 

Keempat UU yang harus ditinjau adalah UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu, UU Nomor 3 Tahun 
1975 tentang Parpol dan Golkar, serta UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Keormasan. 

"Meski beberapa UU itu telah beberapa kali diubah, tapi perubahannya belumlah menuju 
terciptanya demokratisasi," kata Muchtar dikutip dari dokumen Harian Kompas . 

Perhatian Muchtar merujuk pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas DPR 1982-1987, terutama 
karena sistem politik dan hukum, tata tertib DPR, kondisi anggota DPR dan budaya politik yang 
ada. Peran legislator saat itu dicap kurang kreatif, bahkan dianggap sebagai salah satu 
penghambat jalannya demokratisasi yang sehat. 

"Penelitian saya membuktikan hanya 29,13 persen atau 134 dari 460 anggota yang muncul 
dalam pemberitaan Harian Kompas selama 1 Januari-31 Desember 1985. Yaitu 17 dari 24 
anggota FDI (73 persen), 31 dari 94 anggota FPP (32,98 persen), 26 dari 75 anggota F-ABRI 
(34,67 persen) dan 59 dari 267 anggota FKP (22,10 persen)," kata dia. 

Hal itu juga terjadi pada persentase kehadiran anggota, sesuai sampel Komisi III, IX dan APBN, 
pada rapat komisi yang tak pernah mencapai 100 persen. 

Dikutip dari muchtarpakpahan.com, akibat disertasi tersebut, ia terpaksa harus berurusan 
dengan hukum. 

Dua hari setelah mempertahankan disertasinya, pria yang biasa disapa Bang Muchtar ini dibawa 
ke Badan Intelijen ABRI (BIA), diminta mengubah isi disertasi karena dianggap membahayakan 
keselamatan negara. 

Pada Januari 1994, Muchtar kemudian ditahan di Semarang, Agustus 1994 dipenjarakan di 
Medan dan bebas pada Mei 1995. 

Namun, Muhctar kembali mendekam penjara pada 1996 di LP Cipinang, Jakarta. Ia keluar-masuk 
penjara akibat rangkaian disertasi yang selanjutnya diterbitakan menjadi buku berjudul Potret 
Negara Indonesia. 

Isinya merupakan alternatif revolusi pada masa reformasi. Saat itu, Muchtar terancam hukuman 
mati karena dituduh subversif. 

Ketika di penjara, Muchtar menciptakan lagu-lagu perjuangan dan rohani yang hingga kini masih 
didendangkan dalam dunia pergerakan. Total ada 25 lagu ciptaan Muchtar. 

Pada 2003, Muchtar kemudian mendirikan Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) dan menjadi 
ketua umum. 

Pendirian partai ini tak lepas dari kekecewaannya terhadap teman-temannya yang duduk di DPR 
karena menyetujui sistem outsourcing dan kerja kontrak dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. 

Ketika menjadi Ketua Umum PBSD, ia harus meninggalkan beberapa jabatan lainnya, yaitu 
sebagai Ketua Umum DPP SBSI, Governing Body ILO dan Wakil Presiden Konfederasi Buruh 
Sedunia. 
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Judul Tripartit Nasional Sepakati Agenda Kerja Tahun 2021 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Agenda Kerja Tahun 2021 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/tripartit-nasional-sepakati-agenda-
kerja-tahun-2021.html 

Jurnalis Haris Kurniawan 

Tanggal 2021-03-22 18:55:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hasil pembahasan pleno 
ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan 

 

Ringkasan 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja tahun 2021. 
Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin (22/3). 
Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor : 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional 
(unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha); dan 
Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 

 

TRIPARTIT NASIONAL SEPAKATI AGENDA KERJA TAHUN 2021 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja tahun 2021. 
Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin (22/3). 

Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor : 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional 
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(unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha); dan 
Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 

"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida Fauziyah seraya disambut suara serentak peserta 
sidang pleno, "Setuju" dan bunyi palu "Tok" sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama 
tersebut. 

Menteri Ida Fauziyah menjelaskan, pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional 
tersebut setelah mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan pendapat 
mengenai penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 
01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021.Sekretaris LKS 
Tripnas, Aswansyah, mengatakan bahwa agenda Kerja LKS Tripnas Tahun 2021 substansinya 
yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Terkait substasi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan me-review PP LKS Tripnas 
Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas; pembahasan empat aturan 
turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan); dan 
review sistem keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. 

Sementara subtansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual Agenda 
Kerja Tripnas Tahun 2021; pembahasan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS 
Tripnas dengan Bappenas; DPR RI dan K/L terkait; evaluasi kinerja Tripnas; konsinyering BP LKS 
Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas. 

"Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah. 

Dalam kesempatan sama, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih, menyambut positif 
sidang pleno LKS Tripnas Tahun 2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. "Hasil 
pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil 
kebijakan," katanya. 

Sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari unsur pemerintah 8 orang dan 
masing-masing 6 orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. [hrs]. 
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Judul MANUVER Walikota Solo Gibran Rakabuming, Belum Sebulan Kerja 
Temui 5 Menteri Jokowi, tak Ada Prabowo 

Nama Media kaltim.tribunnews.com 

Newstrend Pertemuan Wali Kota Solo 

Halaman/URL https://kaltim.tribunnews.com/2021/03/22/manuver-walikota-solo-
gibran-rakabuming-belum-sebulan-kerja-temui-5-menteri-jokowi-tak-
ada-prabowo 

Jurnalis Muhammad Fachri Ramadhani 

Tanggal 2021-03-22 18:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Ada potensi luar biasa dari Terminal 
Tirtonadi dengan upaya pembangunan convention hall, sport center, dan food court 

neutral - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Itu bisa menjadi contoh bagi kota-kota yang 
lain 

positive - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Biar bagaimanapun Terminal Tirtonadi 
adalah satu kegiatan yang paling penting di Kota Solo 

neutral - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Apalagi kalau pembangunan lantai 2 sudah 
selesai, itu luar biasa sekali untuk kemajuan Kota Solo 

neutral - Menag Yaqut Cholil Qoumas (None) Tentu ini persiapan untuk ground breaking Masjid 
Syeikh Zayed Grand Mosque besok yang direncanakan akan dihadiri Menteri Energi dan Menteri 
Wakaf dari UEA 

neutral - Ida Fauziyah Sementara (Menaker) Kita butuh dunia industri agar para alumni, peserta 
pelatihan ini bisa ditempatkan di dunia industri atau dunia usaha. Dunia usaha, dunia industri 
butuh kita untuk kompetensinya 

negative - Ida Fauziyah Sementara (Menaker) Saya tidak ingin BLK menyumbangkan 
pengangguran baru. Oleh karena itu betapa pentingnya mendekatkan kebutuhan dunia usaha 
dan dunia industri 

neutral - Ida Fauziyah Sementara (Menaker) Mau tidak mau kita harus berubah mengikuti 
kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri 
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Ringkasan 

Manuver Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa dibilang jempolan. Bayangkan saja, belum 
sebulan bekerja sebagai Walikota Solo, Gibran sudah temui sedikitnya 5 menteri Presiden Jokowi  
Di antaranya yakni Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Agama (Menteri 
Agama) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah . 

 

MANUVER WALIKOTA SOLO GIBRAN RAKABUMING, BELUM SEBULAN KERJA TEMUI 
5 MENTERI JOKOWI, TAK ADA PRABOWO 

TRIBUNKALTIM.CO - Manuver Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa dibilang jempolan. 

Bayangkan saja, belum sebulan bekerja sebagai Walikota Solo, Gibran sudah temui sedikitnya 5 
menteri Presiden Jokowi . 

Apakah hal itu bentuk kemudahan Gibran Rakabuming yang merupakan anak sulung presiden? 
atau memang strategi politik kakak Kaesang Pangarep yang topcer. 

Nama-nama seperti Budi Karya, Yaqut Cholil Qoumas, Ida Fauziyah, Erick Thohir dan Zainudin 
Amali telah ditemui secara resmi oleh Walikota Solo Gibran Rakabuming . 

Belum ada nama Prabowo Subianto di dalam daftar Menteri Jokowi yang telah ditemui Gibran 
Rakabuming. 

Belum genap sebulan sejak dilantik sebagai wali kota, Gibran hingga kini telah bertemu dengan 
lima orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Total sulung Jokowi itu telah bertemu lima menteri sejak resmi dilantik Jumat (26/2/2021). 

Di antaranya yakni Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Agama (Menteri 
Agama) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah . 

Lalu Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin 
Amali . 

Tak hanya itu, Gibran juga bertemu orang-orang penting lainnya, seperti Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo hingga mantan Menparekraf Wishnutama. 

Lalu apa saja kepentingan pertemuan Gibran dan para pejabat tersebut? Inilah rangkuman 
Tribunnews.com pertemuan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming dengan lima pejabat menteri 
Jokowi : 1. Menhub Budi Karya Dua hari setelah dilantik sebagai Wali Kota Solo, Gibran 
dikunjungi Menhub Budi Karya Sumadi. 

Mengutip dari TribunSolo.com, pada Minggu (28/2/2021) Menteri Perhubungan (Menhub), Budi 
Karya Sumadi bertemu dan meninjau di Terminal Tirtonadi Tipe A, Kelurahan Gilingan, 
Kecamatan Banjarsari, Kota Solo hingga Palang Joglo yang selama ini macet parah. 

Kedatangan Menhub disambut Gibran dan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. 

Selepas itu, Gibran, Teguh, dan Budi langsung menggelar rapat bersama di salah satu ruang 
Terminal Tirtonadi. 

Rapat tersebut kelar sekira 14.25 WIB dan mereka langsung meninjau lantai 2 Terminal 
Tirtonadi. 



 

64 
 

Gibran, Teguh dan Budi mengecek food court, sport center, dan convention hall yang berada di 
sana. 

"Ada potensi luar biasa dari Terminal Tirtonadi dengan upaya pembangunan convention hall, 
sport center, dan food court," kata Budi. 

"Itu bisa menjadi contoh bagi kota-kota yang lain," tambahnya. 

Sementara itu, Gibran mengatakan kedepan, Terminal Tirtonadi akan terintegrasi dengan objek-
objek di sekitarnya. 

Di antaranya, Bendung Tirtonadi, Stasiun Solo Balapan, dan Taman Balekambang. 

"Biar bagaimanapun Terminal Tirtonadi adalah satu kegiatan yang paling penting di Kota Solo," 
ucap Budi. 

"Apalagi kalau pembangunan lantai 2 sudah selesai, itu luar biasa sekali untuk kemajuan Kota 
Solo," tambahnya. 

2. Menag Yaqut Cholil Setelah Menhub, Gibran dikunjungi Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 
Jumat (5/3/2021) di Balai Kota Solo. 

TribunSolo.com mengabarkan, pertemuan mereka terjadi sehari jelang peletakan batu pertama 
pembangunan miniatur Masjid Syeikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA). 

Masjid hadiah pangeran UEA untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut dibangun di lahan 
eks Depo Pertamina, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. 

Luas lahannya kurang lebih 3 hektare. 

"Tentu ini persiapan untuk ground breaking Masjid Syeikh Zayed Grand Mosque besok yang 
direncanakan akan dihadiri Menteri Energi dan Menteri Wakaf dari UEA," terang Yaqut, Jumat 
(5/3/2021). 

3. Menaker Ida Fauziyah Sementara diberitakan Tribunnews.com, Wali Kota Solo, Gibran 
Rakabuming Raka mendampingi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membuka secara resmi 
Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Angkatan I di Balai Latihan Kerja (BLK) Surakarta, Jawa 
Tengah, Rabu (10/3/2021). 

Dalam sambutannya, Menaker Ida kembali menegaskan bahwa BLK harus menjadi titik kumpul 
antara kebutuhan industri dan dunia usaha. BLK juga harus menjadi rumah yang nyaman bagi 
kepentingan dunia industri dan dunia usaha. 

Menurut Menaker Ida, sinergi antara BLK dan dunia usaha sangat penting karena satu dan yang 
lain memiliki kepentingan yang saling mendukung. "Kita butuh dunia industri agar para alumni, 
peserta pelatihan ini bisa ditempatkan di dunia industri atau dunia usaha. Dunia usaha, dunia 
industri butuh kita untuk kompetensinya," ucapnya. 

Menaker Ida tidak menginginkan BLK dengan berbagai penyelenggaraan pelatihannya hanya 
melahirkan pengangguran baru. Hal itu berkaca pada banyaknya pengangguran yang didominasi 
lulusan perguruan tinggi. 

"Saya tidak ingin BLK menyumbangkan pengangguran baru. Oleh karena itu betapa pentingnya 
mendekatkan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri," ucapnya. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia meminta BLK agar menjalankan agenda 6R dengan baik. 



 

65 
 

6R yang dimaksud, yakni reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, 
reviltasisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship. 

"Mau tidak mau kita harus berubah mengikuti kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri," 
ucapnya. 

Pada kesempatan ini, selain membuka PBK I, Menaker Ida bersama Wali Kota Solo, Gibran juga 
menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemnaker dengan 15 lembaga 
dan perusahaan, serta meresmikan Lobby dan Talent Corner BLK surakarta. 

4. Menteri BUMN Erick Thohir Pertemuan Gibran dan Erick Thohir berlangsung saat acara 
peletakan batu pertama pembangunan Masjid Syeikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi Uni Emirat 
Arab (UEA) pada Sabtu (6/3/2021). 

Dalam akun Instagramnya, Erick Thohir juga mengunggah kebersamaannya bertemu Gibran dan 
pejabat penting lainnya. 

Ini unggahannya: 5. Menpora Zainudin Amali Terbaru, Gibran bertemu dengan Menpora Zainudin 
Amali . 

Menpora dan Gibran bertemu dalam pembukaan kompetisi sepak bola Piala Menpora di Stadion 
Manahan, Solo pada MInggu (21/3/2021). 

Selain bertemu Menpora, Gibran juga turut mendampingi Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan. 

Hal itu terungkap dalam unggahan di akun Instagram Gibran. 

Seperti ini unggahannya. Selain bertemu lima menteri Jokowi, Gibran juga bertemu eks 
Menparekraf Wishnutama . 

Ayah dari Jan Ethes Srinarendra itu bahkan mengajak keliling Wishnutama di Kota Solo. 

Sejumlah tempat dikunjunginya. Mulai dari Taman Satwa Taru Jurug, Lokananta, hingga Musem 
Batik Keris. 
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Judul Menaker Ida Sahkan Agenda Kerja Tripartit Nasional Tahun 2021 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hasil pembahasan pleno 
ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengesahkan kesepakatan bersama Lembaga 
Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) terkait agenda kerja 2021 melalui Sidang Pleno 
Tahun 2021 di Jakarta, Senin (22/3/2021). "Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja 
tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021?" tanyanya disambut suara 
serentak peserta sidang pleno "Setuju" dan bunyi palu "Tok" sebagai bentuk pengesahan 
kesepakatan bersama tersebut. 

 

MENAKER IDA SAHKAN AGENDA KERJA TRIPARTIT NASIONAL TAHUN 2021 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengesahkan kesepakatan bersama Lembaga 
Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) terkait agenda kerja 2021 melalui Sidang Pleno 
Tahun 2021 di Jakarta, Senin (22/3/2021). 

"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit nasional tahun 2021?" tanyanya disambut suara serentak peserta sidang pleno "Setuju" 
dan bunyi palu "Tok" sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama tersebut. 

Ida menjelaskan, pengesahan tersebut dilakukan setelah mendengarkan penjelasan maupun 
pertimbangan, saran, dan pendapat mengenai penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja 
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(BP) LKS Tripnas Nomor 01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LKS Tripnas 
Tahun 2021. 

Agenda kerja lembaga tersebut terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh. 

Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor : 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021. 

Kesepakatan ini ditandatangani Ida selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit 
Nasional (unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani ( Unsur Organisasi 
Pengusaha); dan Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 

Sementara itu, Sekretaris LKS Tripnas Aswansyah mengatakan, agenda kerja LKS Tripnas 2021 
memiliki substansi peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Terkait substansi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview PP LKS Tripnas 
Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas; pembahasan empat aturan 
turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan); dan 
review sistem keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. 

Sementara untuk substansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual 
Agenda Kerja Tripnas Tahun 2021. 

Agenda pembahasan isu-isu aktual ketenagakerjaan tersebut, yakni audiensi LKS Tripnas dengan 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, DPR RI dan Kementerian atau Lembaga terkait, 
evaluasi kinerja Tripnas, hingga konsinyering BP LKS Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas. 

"Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," ujar Aswansyah dalam keterangan tertulis 
yang diterima Kompas.com. 

Pada kesempatan ini, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tri Retno Isnaningsih menyambut positif sidang pleno LKS Tripnas 
Tahun 2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. 

"Hasil pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil 
kebijakan," katanya. 

Sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari unsur pemerintah 8 orang dan 
masing-masing 6 orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. 
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Judul Berpulangnya Muchtar Pakpahan duka bagi dunia ketenagakerjaan 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2056846/berpulangnya-muchtar-
pakpahan-duka-bagi-dunia-ketenagakerjaan 

Jurnalis Prisca Triferna Violleta 

Tanggal 2021-03-22 18:41:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Turut berduka cita atas berpulangnya 
seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini 
tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan kita. Karena apa yang telah beliau 
perjuangkan melalui SBSI, dunia akademik, hingga advokasi, telah memberi warna bagi dunia 
ketenagakerjaan kita hingga saat ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami kehilangan. Bang Muchtar sebagai 
pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami 
teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan 
dengan sempurna. Terima kasih atas semua gagasan Bang Muchtar, dan Tuhan yang membalas 
kebaikan semuanya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan rasa duka cita yang mendalam 
atas berpulangnya tokoh buruh Muchtar Pakpahan, menyebutnya sebagai kabar duka bagi dunia 
ketenagakerjaan. "Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan 
pegiat sosial, Bang Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia 
ketenagakerjaan kita. Karena apa yang telah beliau perjuangkan melalui SBSI, dunia akademik, 
hingga advokasi, telah memberi warna bagi dunia ketenagakerjaan kita hingga saat ini," kata 
Menaker Ida dalam pernyataan resmi di Jakarta pada Senin. 

 

BERPULANGNYA MUCHTAR PAKPAHAN DUKA BAGI DUNIA KETENAGAKERJAAN 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan rasa duka cita yang 
mendalam atas berpulangnya tokoh buruh Muchtar Pakpahan, menyebutnya sebagai kabar duka 
bagi dunia ketenagakerjaan. 
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"Turut berduka cita atas berpulangnya seorang aktivis buruh, akademisi, dan pegiat sosial, Bang 
Muchtar Pakpahan. Kabar duka ini tentu adalah kabar duka juga bagi dunia ketenagakerjaan 
kita. Karena apa yang telah beliau perjuangkan melalui SBSI, dunia akademik, hingga advokasi, 
telah memberi warna bagi dunia ketenagakerjaan kita hingga saat ini," kata Menaker Ida dalam 
pernyataan resmi di Jakarta pada Senin. 

Menaker Ida menyebut perjuangan pendiri serikat buruh independen pertama di Indonesia itu 
telah menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk memperjuangkan perkembangan dunia 
ketenagakerjaan untuk menjadi lebih baik. 

"Kami kehilangan. Bang Muchtar sebagai pejuang hak-hak buruh, telah berkorban banyak. 
Sekarang waktunya untuk istirahat, dan kami teruskan apa-apa yang sudah dimulai Bang 
Muchtar. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan dengan sempurna. Terima kasih atas semua 
gagasan Bang Muchtar, dan Tuhan yang membalas kebaikan semuanya," ujar Ida. 

Muchtar Pakpahan adalah tokoh buruh Indonesia yang mendirikan organisasi buruh independen 
pertama di Tanah Air, yaitu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Dia menjadi Ketua Umum 
DPP SBSI dalam periode 1992-2003. 

Selain itu, pria kelahiran Bah Jambi II, Sumatera Utara pada 21 Desember 1953 itu juga sempat 
menjadi anggota Governing Body Organisasi Buruh Internasional (International Labour 
Organization/ILO). 

Selama aktivitasnya sebagai tokoh buruh di zaman Orde Baru, pria yang mendapat gelar doktor 
hukum dari Universitas Indonesia itu pernah beberapa kali mengalami penahanan. 

Dia memulai kariernya sebagai pengacara sejak 1978 dan advokat sejak 1986 serta aktif 
membela rakyat dengan memberikan konsultasi hukum gratis. 

Jelang berpulang dia tetap aktif sebagai pengacara dan menjadi dosen di Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Indonesia (UKI). 

Muchtar Pakpahan meninggal pada Minggu (21/3) malam di Jakarta karena kanker. 
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Judul KSPSI Apresiasi Direksi Baru BPJS Ketenagakerjaan 

Nama Media tempo.co 
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Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Yorrys Raweyai (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI)) Saya harus 
memberikan apresiasi karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan komunikasi 
kepada kami yaitu pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka 

positive - Yorrys Raweyai (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI)) Kita 
mendorong Kejaksaan Agung untuk selalu objektif melihat kasus ini dan Kejaksaan Agung harus 
secepatnya mengungkapkan apa permasalahannya agar pekerja tahu 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami akan selalu transparan, 
karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling bekerjasama, maka harus ada 
kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka kami akan lebih optimal dalam 
bekerja 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kita juga akan memperbaiki bisnis 
proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJS Ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai mengapresiasi jajaran 
Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang baru. "Saya harus memberikan apresiasi 
karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan komunikasi kepada kami yaitu 
pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka", katanya di acara Silaturahmi 
BPJamsostek dengan Konfederasi Serikat Buruh, Jumat 19 Maret lalu 

 

KSPSI APRESIASI DIREKSI BARU BPJS KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai 
mengapresiasi jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang baru. "Saya harus 
memberikan apresiasi karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan komunikasi 
kepada kami yaitu pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka", katanya di 
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acara Silaturahmi BPJamsostek dengan Konfederasi Serikat Buruh, Jumat 19 Maret lalu Menurut 
Yorrys, pihaknya telah mendengar langsung dari manajemen BPJAMSOSTEK tentang langkah 
strategis lima tahun ke depan. Konsepnya cukup bagus tinggal bagaimana cara mewujudkannya, 
sehingga kemitraan menjadi poin strategis lainnya. 

"Kami punya optimisme pada Direksi baru ini, ada keterbukaan dan ada kemauan kepada para 
stakeholder, apalagi kita melihat kebanyakan Direksi adalah generasi milenial. Tinggal 
bagaimana sinerginya untuk berkolaborasi dan kita harapkan ini bukan pertemuan pertama dan 
terakhir", ujarnya. 

Terkait Kejaksaan Agung yang melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan dana Investasi 
BPJS Ketenagakerjaan, Yorris menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dan 
mendukung apapun kebijakan pemerintah memberantas korupsi. "Kita mendorong Kejaksaan 
Agung untuk selalu objektif melihat kasus ini dan Kejaksaan Agung harus secepatnya 
mengungkapkan apa permasalahannya agar pekerja tahu, "katanya. 

Pertemuan Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan para Konfederasi Serikat Buruh ini bagian dari 
pengenalan pada stakeholder utama dan dibukanya jalur komunikasi yang konstruktif untuk 
bekerjasama. 

"Kami akan selalu transparan, karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling 
bekerjasama, maka harus ada kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka 
kami akan lebih optimal dalam bekerja", ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro 
Eko Cahyo. 

Anggoro juga menyampaikan target BPJS Ketenagakerjaan yakni akan memperbanyak kesertaan 
atau coverege. Saat ini kepesertaan baru 30 persen dari total pekerja Indonesia. Direksi baru 
menargetkan lebih dari 50 persen kepesertaan dari total pekerja Indonesia. 

Selain itu, dalam waktu dekat BPJamsostek akan memperbaiki pelayanan. "Kita juga akan 
memperbaiki bisnis proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJS 
Ketenagakerjaan," katanya. 

. 

 

  



 

72 
 

Judul BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Serahkan Santunan Kematian 
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Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/regional/banyumas/258231-bpjs-
ketenagakerjaan-purwokerto-serahkan-santunan-kematian 

Jurnalis Puji Purwanto 

Tanggal 2021-03-22 18:19:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Agus Widiyanto (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto) Almarhum Kusyadi tercatat 
sebagai peserta program BPJAMSOSTEK sejak September 2020. Ia meninggal pada 2 Oktober 
2020 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Purwokerto, menyerahkan santunan jaminan 
kematian kepada ahli waris penyadap getah pinus yang meninggal dunia. Santunan diberikan 
secara simbolis oleh Administratur KPH Banyumas Barat, Toni Kuspuja kepada ahli waris 
almarhum, Salimah di Penampungan Getah (TPG) Prompong, Bagian Kesatuan Pemangkuan 
Hutan (BKPH) Lumbir, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat, pekan 
lalu. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN PURWOKERTO SERAHKAN SANTUNAN KEMATIAN 

PURWOKERTO - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Purwokerto, menyerahkan 
santunan jaminan kematian kepada ahli waris penyadap getah pinus yang meninggal dunia. 

Santunan diberikan secara simbolis oleh Administratur KPH Banyumas Barat, Toni Kuspuja 
kepada ahli waris almarhum, Salimah di Penampungan Getah (TPG) Prompong, Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (BKPH) Lumbir, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas 
Barat, pekan lalu. 

Hadir dalam penyerahan santunan Administratur KPH Banyumas Barat Toni Kuspuja Hariyanto, 
Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Achmad Ath Thobarry, Kepala 
Desa Karanggayam, Kholifah serta tokoh masyarakat. 

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto, Agus Widiyanto mengatakan, santunan kepada 
penyadap getah pinus, almarhum Kusyadi yang diterima istrinya sebesar Rp 42 juta. "Almarhum 
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Kusyadi tercatat sebagai peserta program BPJAMSOSTEK sejak September 2020. Ia meninggal 
pada 2 Oktober 2020," katanya. 

Dikatakannya, BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaring pengaman sosial ini merupakan wujud 
kehadiran negara dalam rangka menyejahterakan masyarakat akan terus meningkatkan 
pelayanannya. 

"Semoga seluruh pekerja bisa terlindungi. Sehingga ketika ada musibah seperti ini, keluarganya 
bisa menerima manfaat. Makanya, kalau seluruh pekerja menjadi peserta program, tidak ada 
orang miskin baru," katanya. 

Agus Widiyanto mengatakan, pihaknya akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar 
mendaftar sebagai peserta. Tidak hanya para pekerja formal, BPJAMSOSTEK juga menyasar para 
pekerja sektor informal, seperti tukang becak, pedagang, penderes nira dan penyadap. 

Para pekerja informal ini dapat mengikuti dua program, yaitu program jaminan kematian (JKM) 
dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dengan nominal iuran Rp 16.800 per bulan. "Untuk para 
penyadap getah pinus juga sudah banyak yang menjadi peserta karena kami sudah kerja sama 
dengan Perhutani KPH Banyumas Barat," katanya. 
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Judul Kenang Muchtar Pakpahan, KSPSI: Selamat Jalan Pejuang Buruh 
Indonesia 
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negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Saya menyampaikan duka mendalam atas 
wafatnya senior tokoh buruh 

positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Selamat jalan pejuang buruh Indonesia. Semoga 
Tuhan memberikan tempat terbaik 

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Saat ayah saya diangkat menjadi Menaker pun 
Bang Muchtar tetap menjadi teman diskusi dalam membahas masalah perburuhan 

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Teringat juga di tahun 2012 saat saya, Said Iqbal 
dan Mudhofir mengambil keputusan untuk melakukan mogok nasional di seluruh Indonesia, Bang 
Muchtar banyak memberikan saran dan masukan kepada kami juniornya 

 

Ringkasan 

Berpulangnya Muchtar Pakpahan meninggalkan duka mendalam bagi berbagai elemen buruh, 
termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Presiden KSPSI Andi Gani Nena 
Wea turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya tokoh buruh Muchtar Pakpahan. "Saya 
menyampaikan duka mendalam atas wafatnya senior tokoh buruh," katanya di Jakarta, Senin 
(22/3/2021). 

 

KENANG MUCHTAR PAKPAHAN, KSPSI: SELAMAT JALAN PEJUANG BURUH 
INDONESIA 

JAKARTA, - Berpulangnya Muchtar Pakpahan meninggalkan duka mendalam bagi berbagai 
elemen buruh, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). 

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya tokoh 
buruh Muchtar Pakpahan. 
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"Saya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya senior tokoh buruh," katanya di Jakarta, 
Senin (22/3/2021). 

Sebagai sama-sama aktivis gerakan buruh, ia dan Muchtar Pakpahan menyimpan banyak 
kenangan. Ia lantas teringat harapan Muchtar Pakpahan kepada penerus perjuangan buruh 
Indonesia. 

Dikatakan Andi Gani, Muchtar Pakpahan ingin suatu saat buruh harus memiliki gerbong politik 
yang kuat dalam membela hak-hak buruh Indonesia. 

"Selamat jalan pejuang buruh Indonesia. Semoga Tuhan memberikan tempat terbaik," 
ungkapnya. 

Andi Gani mengaku mengenal baik pribadi Muchtar Pakpahan sejak tahun 90-an saat 
mendampingi ayahnya, Jacob Nuwa Wea. Jacob Nuwa Wea adalah Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi era Presiden Megawati Soekarnoputri. 

Menurut Andi Gani, sosok Muchtar Pakpahan seringkali berbeda pandangan dengan ayahnya. 
Namun, persahabatan keduanya tetap terjaga dan saling menghargai. 

"Saat ayah saya diangkat menjadi Menaker pun Bang Muchtar tetap menjadi teman diskusi dalam 
membahas masalah perburuhan," kenang Andi Gani yang juga pimpinan ASEAN Trade Union 
Council. 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ketika dirinya memimpin organisasi besar buruh KSPSI, 
Muchtar Pakpahan tidak pernah membedakan senior maupun junior. 

Para aktivis buruh masa kini, sering kali masih mendapatkan petuah dari Muchtar Pakpahan. 

"Teringat juga di tahun 2012 saat saya, Said Iqbal dan Mudhofir mengambil keputusan untuk 
melakukan mogok nasional di seluruh Indonesia, Bang Muchtar banyak memberikan saran dan 
masukan kepada kami juniornya," ujarnya. 

Sebagain informasi, Muchtar meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, Minggu 
(21/3/2021), sekitar pukul 22.30 WIB. Ia meninggal karena menderita kanker. 

Muchtar Pakpahan merupakan Ketua Umum SBSI periode 2018-2022. Dikutip dari situs resmi 
SBSI, Muchtar lahir di Bah Jambi II, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara pada 21 
Desember 1953. 

Ia adalah tokoh yang mendirikan serikat buruh independen pertama di Indonesia. Muchtar 
mendirikan SBSI pada saat rezim Orde Baru hanya mengizinkan satu serikat buruh, yakni SPSI. 

Muchtar pernah menjabat sebagai anggota Governing Body ILO mewakili Asia dan Vice President 
World Confederation of Labor, ILO. Pada 2003, dia meninggalkan serikat buruh dan mendirikan 
Partai Buruh Sosial Demokrat. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit Nasional 2021? 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I Tahun 2021 ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat BP pada 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hasil pembahasan pleno 
ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil kebijakan 

 

Ringkasan 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja 2021. Agenda 
kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh 
ini disepakati melalui Sidang Pleno 2021 di Jakarta, Senin (22/3/2021). Kesepakatan bersama 
LKS tertuang dalam Nomor: 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang Penyusunan Agenda Kerja LKS 
Tripartit Nasional 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, selaku 
pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional (unsur pemerintah); Darwoto mewakili 
Myra Maria Hanartani (unsur organisasi Pengusaha); dan Puji Santoso (unsur serikat 
pekerja/serikat buruh). 

 

TRIPARTIT NASIONAL SEPAKATI AGENDA KERJA 2021 

JAKARTA - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja 
2021. Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui Sidang Pleno 2021 di Jakarta, Senin (22/3/2021). 

Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor: 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional 2021 yang ditandatangani oleh Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional 
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(unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (unsur organisasi Pengusaha); dan 
Puji Santoso (unsur serikat pekerja/serikat buruh). 

"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit Nasional 2021?" kata Ida Fauziyah, lalu disambut suara serentak pesera sidang pleno, 
"Setuju" dan bunyi palu "Tok" sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama tersebut. 

Menteri Ida Fauziyah menjelaskan, pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit Nasional 
tersebut setelah mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan pendapat 
mengenai penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 
01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LS Tripnas 2021. 

Sekretaris LKS Tripnas Aswansyah, mengatakan bahwa agenda Kerja LKS Tripnas 2021 
substansinya yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Terkait substansi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview PP LKS Tripnas 
Nomor 4/2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2005 
tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas; pembahasan empat aturan turunan PP 
Undang-Undang Nomor 11/2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan); dan review sistem 
keterwakilan dalam kelembangaan hubungan industrial. 

Sementara subtansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual Agenda 
Kerja Tripnas/2021; pembahsan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS Tripnas 
dengan Bappenas; DPR RI dan K/L terkait; evaluasi kinerja Tripnas; konsinyering BP LKS Tripnas 
dan sidang pleno LKS Tripnas. 

"Sidang pleno I Tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP pada 4 Maret 2021 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah. 

Dalam kesempatan sama, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih, menyambut positif 
sidang pleno LKS Tripnas 2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. "Hasil pembahasan 
pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil kebijakan," katanya. 

Sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari unsur pemerintah delapan 
orang dan masing-masing enam orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/serikat 
buruh. CM (ars). 
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Judul Tripartit Nasional Sepakati Agenda Kerja Tahun 2021 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Agenda Kerja Tahun 2021 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1444797/tripartit-nasional-sepakati-
agenda-kerja-tahun-2021 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-03-22 17:53:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I tahun 2021 ini tindak lanjut dari 
rapat BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hasil pembahasan pleno 
ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan 

 

Ringkasan 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja tahun 2021. 
Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/ buruh 
ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin 22 Maret 2021. Kesepakatan 
bersama LKS tertuang dalam Nomor 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang Penyusunan Agenda 
Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional (unsur pemerintah), 
Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha), dan Puji Santoso (Unsur 
Serikat Pekerja/Buruh). 

 

TRIPARTIT NASIONAL SEPAKATI AGENDA KERJA TAHUN 2021 

JAKARTA -- Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja 
tahun 2021. Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/ buruh ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin 22 Maret 2021. 

Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional 
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(unsur pemerintah), Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha), dan 
Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Buruh). 

"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida Fauziyah seraya disambut suara serentak peserta 
sidang pleno, "Setuju" dan bunyi palu "Tok" sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama 
tersebut. 

Menteri Ida Fauziyah menjelaskan pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit Nasional 
tersebut setelah mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan pendapat 
mengenai penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 
01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LKS Tripnas Tahun 2021. 

Sekretaris LKS Tripnas, Aswansyah, mengatakan bahwa agenda Kerja LKS Tripnas Tahun 2021 
substansinya yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Terkait substansi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview PP LKS Tripnas 
Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas, pembahasan empat aturan 
turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan), dan 
review sistem keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial. 

Sementara substansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual Agenda 
Kerja Tripnas Tahun 2021, pembahasan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS 
Tripnas dengan Bappenas, DPR RI dan K/L terkait, evaluasi kinerja Tripnas, konsinyering BP LKS 
Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas. "Sidang pleno I tahun 2021 ini tindak lanjut dari rapat BP 
tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah. 

Dalam kesempatan sama, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Tri Retno Isnaningsih menyambut positif 
sidang pleno LKS Tripnas Tahun 2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. "Hasil 
pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil 
kebijakan," katanya. 

Sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari delapan orang unsur 
pemerintah dan masing-masing enam orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat 
pekerja/buruh. 
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Judul Tripartit Nasional Sepakati Agenda Kerja 2021 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Agenda Kerja Tahun 2021 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/tripartit-nasional-sepakati-agenda-kerja-
2021 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-03-22 17:51:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos) Hasil pembahasan pleno ini 
diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil kebijakan, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hasil pembahasan pleno 
ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil kebijakan 

 

Ringkasan 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja 2021. Agenda 
kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh 
ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin (22/3/2021). Kesepakatan 
bersama LKS tertuang dalam Nomor : 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang Penyusunan Agenda 
Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional (unsur pemerintah); 
Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha); dan Puji Santoso (Unsur 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 
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TRIPARTIT NASIONAL SEPAKATI AGENDA KERJA 2021 

JAKARTA - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) menyepakati agenda kerja 
2021. 

Agenda kerja lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh ini disepakati melalui Sidang Pleno Tahun 2021 di Jakarta, Senin 
(22/3/2021). 

Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor : 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua Tripartit Nasional 
(unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha); dan 
Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 

"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida Fauziyah disambut suara serentak pesera sidang pleno, 
"Setuju" dan bunyi palu "Tok" sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama tersebut. 

Ida Fauziyah menjelaskan, setelah mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan 
pendapat mengenai penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 
01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021. 

Dia pun melakukan pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional tersebut. 

Sekretaris LKS Tripnas, Aswansyah, mengatakan, agenda Kerja LKS Tripnas Tahun 2021 
substansinya yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Dia menyebutkan, terkait substasi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview 
PP LKS Tripnas Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas. 

Menurut Aswansyah, ada pembahasan empat aturan turunan PP Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan) dan review sistem keterwakilan dalam 
kelembangaan hubungan industrial. 

Dia juga mengatakan dari sisi subtansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan 
konseptual Agenda Kerja Tripnas Tahun 2021. 

Menurut dia, tentang pembahsan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS Tripnas 
dengan Bappenas, DPR RI dan K/L terkait, evaluasi kinerja Tripnas, konsinyering BP LKS Tripnas, 
dan sidang pleno LKS Tripnas. 

"Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah. 

Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Tri Retno Isnaningsih menyambut positif sidang pleno LKS Tripnas 
2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. 

"Hasil pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil 
kebijakan," kata dia. 

Sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari unsur pemerintah delapan 
orang dan masing-masing enam orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/serikat 
buruh. 

(jpnn). 
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Judul Presiden Konfederasi SPSI Yorrys Raweyai Optimis kepada Direksi Baru 
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Nama Media sindonews.com 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/372510/94/presiden-konfederasi-
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Jurnalis Aris Kurniawan 

Tanggal 2021-03-22 17:42:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
Narasumber 

positive - Yorrys Raweyai (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI)) Saya harus 
memberikan apresiasi karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan komunikasi 
kepada kami yaitu pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka 

positive - Yorrys Raweyai (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI)) Kami punya 
optimisme pada direksi baru ini, ada keterbukaan dan ada kemauan kepada para stakeholder, 
apalagi kita melihat kebanyakan direksi adalah generasi milenial. Tinggal bagaimana sinerginya 
untuk berkolaborasi dan kita harapkan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir 

positive - Yorrys Raweyai (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI)) Kita 
mendorong Kejaksaan Agung untuk selalu objektif dalam melihat kasus ini dan Kejaksaan Agung 
harus secepatnya mengungkapkan apa permasalahannya agar pekerja tahu 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami akan selalu transparan, 
karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling bekerjasama, maka harus ada 
kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka kami akan lebih optimal dalam 
bekerja 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Maka target kita menuju ke angka 
lebih dari 50 persen kepesertaan dari total pekerja Indonesia 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kita juga akan memperbaiki bisnis 
proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJS Ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai mengapresiasi jajaran 
Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang baru. "Saya harus memberikan apresiasi 
karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan komunikasi kepada kami yaitu 
pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka," katanya dalam silaturahmi 
BPJamsostek dengan Konfederasi Serikat Buruh, Jumat (19/3/21), 
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PRESIDEN KONFEDERASI SPSI YORRYS RAWEYAI OPTIMIS KEPADA DIREKSI 
BARU BPJAMSOSTEK 

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai 
mengapresiasi jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang baru. "Saya harus 
memberikan apresiasi karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan komunikasi 
kepada kami yaitu pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka," katanya 
dalam silaturahmi BPJamsostek dengan Konfederasi Serikat Buruh, Jumat (19/3/21), Menurut 
Yorrys, pihaknya telah mendengar langsung dari manajemen BPJamsostek tentang langkah 
strategis lima tahun ke depan. Konsepnya cukup bagus tinggal bagaimana cara mewujudkannya, 
sehingga kemitraan menjadi poin strategis lainnya. 

"Kami punya optimisme pada direksi baru ini, ada keterbukaan dan ada kemauan kepada para 
stakeholder, apalagi kita melihat kebanyakan direksi adalah generasi milenial. Tinggal bagaimana 
sinerginya untuk berkolaborasi dan kita harapkan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir," 
ujarnya. 

Terkait penyelidikan dugaan penyimpangan dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang 
dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Yorris mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada 
penegak hukum serta mendukung apapun kebijakan pemerintah dalam rangka pemberantasan 
korupsi. 

"Kita mendorong Kejaksaan Agung untuk selalu objektif dalam melihat kasus ini dan Kejaksaan 
Agung harus secepatnya mengungkapkan apa permasalahannya agar pekerja tahu," katanya. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pertemuan direksi 
dengan para Konfederasi Serikat Buruh ini merupakan bagian dari pengenalan pada stakeholder 
utama serta dibukanya jalur komunikasi yg konstruktif untuk kerjasama di kemudian hari. 

"Kami akan selalu transparan, karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling 
bekerjasama, maka harus ada kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka 
kami akan lebih optimal dalam bekerja," ujarnya. 

Menurutunya, target BPJS Ketenagakerjaan ke depan akan memperbanyak kepesertaan atau 
coverege. Saat ini kepesertaan baru 30 persen dari total pekerja Indonesia. "Maka target kita 
menuju ke angka lebih dari 50 persen kepesertaan dari total pekerja Indonesia," katanya. 

Selain itu BPJamsostek akan memperbaiki pelayanan. Itu yang akan dikerjakan dalam waktu 
dekat. "Kita juga akan memperbaiki bisnis proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kita akan 
mendigitalisasi BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya. 

(ars). 
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Judul Gelar Sidang Pleno, Tripartit Nasional Sepakati Agenda Kerja 2021 

Nama Media detik.com 

Newstrend Agenda Kerja Tahun 2021 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5503196/gelar-sidang-pleno-tripartit-
nasional-sepakati-agenda-kerja-2021 

Jurnalis Erika Dyah 

Tanggal 2021-03-22 17:38:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hasil pembahasan pleno 
ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan 

 

Ringkasan 

Diketahui, Kesepakatan bersama LKS ini tertuang dalam Nomor: 01/KBPL-Tripnas/III/2021 
tentang Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021. Kesepakatan ini 
ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno 
sekaligus Ketua Tripartit Nasional (Unsur Pemerintah), Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani 
(Unsur Organisasi Pengusaha), dan Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 

 

GELAR SIDANG PLENO, TRIPARTIT NASIONAL SEPAKATI AGENDA KERJA 2021 

Diketahui, Kesepakatan bersama LKS ini tertuang dalam Nomor: 01/KBPL-Tripnas/III/2021 
tentang Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021. Kesepakatan ini 
ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno 
sekaligus Ketua Tripartit Nasional (Unsur Pemerintah), Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani 
(Unsur Organisasi Pengusaha), dan Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 

Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Ketua Tripartit Nasional dari unsur pemerintah, Ida Fauziyah 
yang memimpin sidang, mengungkap dirinya memastikan usulan agenda kerja ini disepakati oleh 
para peserta sidang. 
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"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit nasional tahun 2021?," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin (22/3/2021). 

Ia menyampaikan, pertanyaannya disambut suara serentak "setuju" dari para peserta sidang 
pleno yang diikuti dengan ketok palu sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama tersebut. 

Ida menjelaskan pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional dilakukan setelah 
mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran, dan pendapat mengenai penetapan 
pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang 
penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021. 

Sementara itu, Sekretaris LKS Tripnas, Aswansyah, mengatakan bahwa agenda Kerja LKS 
Tripnas Tahun 2021 memiliki substansi peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Ia melanjutkan, terkait substansi peraturan perundang-undangan, pihaknya akan me-review PP 
LKS Tripnas Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas, pembahasan 
empat aturan turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi 
ketenagakerjaan), dan review sistem keterwakilan dalam kelembangaan hubungan industrial. 

Sedangkan untuk substansi konseptual, jelas Aswansyah, akan dilakukan pembahasan 
konseptual Agenda Kerja Tripnas Tahun 2021. Adapun hal tersebut meliputi pembahasan isu-isu 
aktual ketenagakerjaan seperti audiensi LKS Tripnas dengan Bappenas, DPR RI dan K/L terkait, 
evaluasi kinerja Tripnas, konsinyering BP LKS Tripnas, dan sidang pleno LKS Tripnas. 

"Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah. 

Dalam kesempatan ini, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih menyampaikan 
sambutan positif atas sidang pleno LKS Tripnas Tahun 2021 yang dilakukan dengan jalan 
musyawarah dan kekeluargaan. 

"Hasil pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil 
kebijakan," pungkasnya. 

Sebagai informasi, sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Adapun peserta 
tersebut terdiri dari 8 orang unsur pemerintah, dan masing-masing 6 orang peserta dari unsur 
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. 

(mul/mpr). 
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Judul Muchtar Pakpahan Meninggal, FSPMI Kehilangan Tokoh Buruh 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qqd9hp396/muchtar-pakpahan-
meninggal-fspmi-kehilangan-tokoh-buruh 

Jurnalis Agus Yulianto 

Tanggal 2021-03-22 17:37:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)) Kami 
turut merasa kehilangan dengan meninggalnya Bang Muchtar Pakhpahan, yang kami anggap 
salah satu pejuang buruh sejati di era Orde Baru dan Reformasi 

neutral - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)) Pak 
Harto saat itu, memegang rezim begitu kuat. Namun, beliau berani mendirikan serikat pekerja 
independen 

negative - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)) 
Terbukti beliau banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan atas HAM. Sebagaimana 
diketahui buruh dahulu sangat rentan dengan pelanggaran HAM dan eksploitasi 

negative - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)) Bukti 
integritas beliau bisa dilihat di setiap rapat para buruh terkat KAJS sampai larut malam, almarhum 
tetap ikut terlibat. Bahkan dalam konsolidasi lapangan beliau juga ikut bersama para rekan 
serikat buruh 

neutral - Riden Hatam Aziz (Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)) Sampai 
akhir hayat, beliau kita tahu ikut dalam Judicial Review UU Omnibus Law ini ke Mahkamah 
Konstitusi 

 

Ringkasan 

Tokoh perburuhan yang sempat mendirikan Partai Buruh pada awal reformasi Muctar Pakpahan, 
meninggal dunia pada Ahad (21/3). Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 
Riden Hatam Aziz mengakui, turut merasa kehilangan atas meninggalnya Muchtar Pakpahan 
yang ia anggap sebagai tokoh buruh sejati di awal reformasi. FSPMI mengucapkan rasa duka 
yang mendalam atas berpulangnya tokoh buruh Indonesia, Muchtar Pakpahan ini. "Kami turut 
merasa kehilangan dengan meninggalnya Bang Muchtar Pakhpahan, yang kami anggap salah 
satu pejuang buruh sejati di era Orde Baru dan Reformasi," kata Riden ketika diwawancarai 
wartawan melalui telpon, Senin (22/3). 
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MUCHTAR PAKPAHAN MENINGGAL, FSPMI KEHILANGAN TOKOH BURUH 

JAKARTA -- Tokoh perburuhan yang sempat mendirikan Partai Buruh pada awal reformasi Muctar 
Pakpahan, meninggal dunia pada Ahad (21/3). Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia 
(FSPMI) Riden Hatam Aziz mengakui, turut merasa kehilangan atas meninggalnya Muchtar 
Pakpahan yang ia anggap sebagai tokoh buruh sejati di awal reformasi. 

FSPMI mengucapkan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya tokoh buruh Indonesia, 
Muchtar Pakpahan ini. "Kami turut merasa kehilangan dengan meninggalnya Bang Muchtar 
Pakhpahan, yang kami anggap salah satu pejuang buruh sejati di era Orde Baru dan Reformasi," 
kata Riden ketika diwawancarai wartawan melalui telpon, Senin (22/3). 

Riden menganggap Muchtar Pakpahan merupakan satu satunya pemimpin buruh yang berani 
berteriak melawan ketidakadilan kaum pekerja di era Orde Baru. Sebagaimana diketahui, ia 
mengingatkan pada saat Orde Baru, saat itu aparat sangat represif dengan pergerakan kaum 
buruh. 

Namun faktanya, Muchtar Pakpahan adalah tokoh yang mendirikan Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia (SBSI) pada 1992. Saat itulah, dia menilai, sosok Muchtar Pakpahan menjadi pejuang 
buruh, yang lantang tidak hanya melawan ketidakadilan korporasi namun juga 
ketidakberpihakan pemerintah dan represi dari aparat. 

"Pak Harto saat itu, memegang rezim begitu kuat. Namun, beliau berani mendirikan serikat 
pekerja independen," ujarnya. 

Riden yang mengaku pertama kali berinteraksi dengan Muchtar Pakhpahan pada 2007 lalu ini, 
mengaku sosok almarhum memang tegas dalam pembelaannya terhadap buruh. Ini dibuktikan 
ketika awal reformasi, ia juga mendirikan Partai Buruh. Walaupun partai yang ia dirikan tidak 
mendapat dukungan kursi, namun ini menunjukkan Muchtar telah menjadi ikon perburuhan 
Indonesia. 

"Terbukti beliau banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan atas HAM. Sebagaimana 
diketahui buruh dahulu sangat rentan dengan pelanggaran HAM dan eksploitasi," paparnya. 

Riden sendiri merasakan kebersamaan yang intens dengan Muchtar Pakhpahan saat kritik para 
buruh melalui (Komite Aksi Jaminan Sosial) KAJS tahun 2011. Berkat perjuangan buruh pada 
saat itu, maka BPJS kesehatan mengakomodir buruh juga. Dan almarhum, ungkapnya, ikut 
bergabung dalam KAJS saat itu. 

"Bukti integritas beliau bisa dilihat di setiap rapat para buruh terkat KAJS sampai larut malam, 
almarhum tetap ikut terlibat. Bahkan dalam konsolidasi lapangan beliau juga ikut bersama para 
rekan serikat buruh," imbuhnya. 

Dan yang terakhir, kenang Riden, adalah ketika masa perjuangan mengkritik UU Omnibus Law 
atau Cipta Kerja, yang baru disahkan pada 2020 lalu. Di UU Omnibus Law, sosok Muchtar 
Pakpahan diketakui juga melakukan kritik yang begitu kuat untuk membela kaum buruh. 

"Sampai akhir hayat, beliau kita tahu ikut dalam Judicial Review UU Omnibus Law ini ke 
Mahkamah Konstitusi," terangnya. 

Karena itu, menurut FSPMI, banyak sekali kenangan dan perjuangan bersama sosok Muchtar 
Pakpahan, mulai dari pendapat dan sikap-sikap pejuangannya yang menjadi acuan dalam hukum 
ketenagakerjaan. Karena memang background pendidikan Muchtar Pakpahan di bidang hukum. 
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Judul Disahkan Menaker, LKS Tripartit Nasional Setujui Agenda Kerja 2021 

Nama Media suara.com 

Newstrend Agenda Kerja Tahun 2021 

Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/03/22/173223/disahkan-menaker-
lks-tripartit-nasional-setujui-agenda-kerja-2021 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-03-22 17:32:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apakah dapat disetujui usulan dari Badan 
Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021? 

positive - Aswansyah (Sekretaris LKS Tripnas) Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak 
lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hasil pembahasan pleno 
ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil kebijakan 

 

Ringkasan 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas), yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, 
dan serikat pekerja/serikat buruh, sepakat pada agenda kerja tahun 2021, melalui Sidang Pleno 
Tahun 2021 di Jakarta, Senin (22/3/2021). "Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja 
tentang penyusunan agenda kerja LKS Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida, seraya 
disambut suara serentak pesera sidang pleno, "setuju" dan bunyi palu sebagai bentuk 
pengesahan kesepakatan bersama tersebut. 

 

DISAHKAN MENAKER, LKS TRIPARTIT NASIONAL SETUJUI AGENDA KERJA 2021 

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas), yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, 
dan serikat pekerja/serikat buruh, sepakat pada agenda kerja tahun 2021, melalui Sidang Pleno 
Tahun 2021 di Jakarta, Senin (22/3/2021). 

"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS 
Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida, seraya disambut suara serentak pesera sidang pleno, 
"setuju" dan bunyi palu sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama tersebut. 

Kesepakatan bersama LKS tertuang dalam Nomor : 01/KBPL-Tripnas/III/2021 tentang 
Penyusunan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri 
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Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, selaku pimpinan sidang pleno sekaligus Ketua 
Tripartit Nasional (unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi 
Pengusaha); dan Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 

Ida menjelaskan, pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional tersebut dilakukan, 
setelah mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan pendapat mengenai 
penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor 
01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021. 

Sekretaris LKS Tripnas, Aswansyah mengatakan, substansi agenda Kerja LKS Tripnas 2021 
adalah peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Terkait substasi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan mereview PP LKS Tripnas 
Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas; pembahasan empat aturan 
turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan); dan 
review sistem keterwakilan dalam kelembangaan hubungan industrial. 

Sementara subtansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual Agenda 
Kerja Tripnas Tahun 2021; pembahasan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS 
Tripnas dengan Bappenas; DPR RI dan K/L terkait; evaluasi kinerja Tripnas; konsinyering BP LKS 
Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas. 

"Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021, 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah. 

Dalam kesempatan sama, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih, menyambut positif 
sidang pleno LKS Tripnas Tahun 2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. 

"Hasil pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemeritah untuk mengambil 
kebijakan," katanya. 

Sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta, yang terdiri dari unsur pemerintah 8 orang 
dan masing-masing 6 orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. 
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Judul BPJAMSOSTEK Purwokerto bidik pekerja sektor kehutanan jadi peserta 

Nama Media jateng.antaranews.com 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/372250/bpjamsostek-
purwokerto-bidik-pekerja-sektor-kehutanan-jadi-peserta 

Jurnalis Sumarwoto 

Tanggal 2021-03-22 17:23:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Agus Widiyanto (Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Purwokerto) Jadi BPJS 
Ketenagakerjaan sendiri diamanahkan bukan hanya mereka yang bekerja pada sektor-sektor 
formal, juga teman-teman yang bekerja di sektor informal seperti kehutanan, perkebunan, 
tukang ojek, penderes, dan sebagainya untuk menjadi peserta kami 

negative - Gumelar (Sekcam Kemranjen) Jumlah pekerja sektor kehutanan di wilayah itu yang 
telah menjadi peserta kami sejak tahun 2020 kurang lebih 2.000 orang, utamanya penyadap 
getah pinus di BKPH Lumbir 

positive - Gumelar (Sekcam Kemranjen) Jadi, untuk pendaftaran, teman-teman pekerja sektor 
kehutanan tidak perlu datang langsung ke BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto, tetapi bisa melalui 
rekan Perisai. Untuk pengajuan klaim juga bisa dibantu oleh teman-teman Perisai 

negative - Gumelar (Sekcam Kemranjen) Jumlah peserta 2.000 orang di BKPH Lumbir itu saja 
baru separuhnya. Jadi, kalau dilihat dari potensi teman-teman penyadap di Banyumas Barat 
maupun Banyumas Timur, mungkin bisa lebih dari 5.000 orang 

negative - Rajiv Ramonasani (ARK BPJAMSOSTEK Purwokerto) Di mana dua program ini sifatnya 
seperti payung, jadi ketika terjadi risiko, sudah otomatis dilindungi dengan hanya membayar 
iuran sebesar Rp16.800 per bulan 

neutral - Rajiv Ramonasani (ARK BPJAMSOSTEK Purwokerto) Kebetulan ada salah seorang 
penyadap di TPG (Tempat Pengumpulan Getah) Prompong, RPH (Resor Pemangkuan Hutan) 
Lumbir, atas nama Pak Kusyadi yang meninggal dunia pada bulan Oktober 2020, baru menjadi 
peserta BPJS Ketenagakerjaan selama dua bulan. Oleh karena Pak Kusyadi sudah menjadi 
peserta, kemarin kami menyerahkan santunan jaminan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli 
warisnya, yakni istrinya atas nama ibu Salimah 
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Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang 
Purwokerto, Jawa Tengah, membidik masyarakat yang bekerja di sektor kehutanan untuk 
menjadi peserta program jaminan sosial tersebut. 

 

BPJAMSOSTEK PURWOKERTO BIDIK PEKERJA SEKTOR KEHUTANAN JADI PESERTA 

Purwokerto - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK 
Cabang Purwokerto, Jawa Tengah, membidik masyarakat yang bekerja di sektor kehutanan 
untuk menjadi peserta program jaminan sosial tersebut. 

"Jadi BPJS Ketenagakerjaan sendiri diamanahkan bukan hanya mereka yang bekerja pada 
sektor-sektor formal, juga teman-teman yang bekerja di sektor informal seperti kehutanan, 
perkebunan, tukang ojek, penderes, dan sebagainya untuk menjadi peserta kami," kata Kepala 
BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Purwokerto Agus Widiyanto didampingi Account Representative 
Khusus (ARK) pada Bidang Kepesertaan Rajiv Ramonasani di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, 
Senin. 

Ia mengatakan khusus untuk masyarakat yang bekerja pada sektor kehutanan, telah dimulai di 
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lumbir, Perum Perhutani KPH Banyumas Barat, 
yang masuk wilayah Kabupaten Banyumas. 

Dalam hal ini, kata dia, wilayah BKPH Lumbir meliputi Kecamatan Wangon, Lumbir, Gumelar, 
dan sekitarnya. 

"Jumlah pekerja sektor kehutanan di wilayah itu yang telah menjadi peserta kami sejak tahun 
2020 kurang lebih 2.000 orang, utamanya penyadap getah pinus di BKPH Lumbir," katanya. 

Sementara di wilayah Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, kata dia, telah dimulai dengan 
sosialisasi di BKPH Karangkobar yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara. 

Ia mengatakan setiap kali melaksanakan sosialisasi, pihaknya juga membentuk satu Penggerak 
Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) yang domisilinya tidak jauh dari tengah-tengah warga desa 
hutan. 

"Jadi, untuk pendaftaran, teman-teman pekerja sektor kehutanan tidak perlu datang langsung 
ke BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto, tetapi bisa melalui rekan Perisai. Untuk pengajuan klaim 
juga bisa dibantu oleh teman-teman Perisai," katanya menjelaskan. 

Menurut dia, jumlah pekerja sektor kehutanan di wilayah kerja BPJAMSOSTEK Purwokerto 
(Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara, red.) yang telah menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan sudah mencapai lebih dari 3.000 orang, 2.000 orang di antaranya berada di 
BKPH Lumbir. 

Ia menargetkan pada tahun 2021, jumlah pekerja sektor kehutanan di wilayah kerja 
BPJAMSOSTEK Purwokerto yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai lebih dari 
5.000 orang. 

"Jumlah peserta 2.000 orang di BKPH Lumbir itu saja baru separuhnya. Jadi, kalau dilihat dari 
potensi teman-teman penyadap di Banyumas Barat maupun Banyumas Timur, mungkin bisa 
lebih dari 5.000 orang," katanya. 

Bahkan di Kabupaten Banyumas, kata dia, saat sekarang telah ada Peraturan Bupati Banyumas 
Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui 
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga semua pekerja di wilayah itu 
wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Lebih lanjut mengenai kepesertaan dari pekerja sektor kehutanan, ARK BPJAMSOSTEK 
Purwokerto Rajiv Ramonasani mengharapkan para pekerja minimal terlindungi dalam program 
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

"Di mana dua program ini sifatnya seperti payung, jadi ketika terjadi risiko, sudah otomatis 
dilindungi dengan hanya membayar iuran sebesar Rp16.800 per bulan," katanya. 

Menurut dia, pihaknya juga ingin pekerja sektor kehutanan juga dapat terlindungi dalam program 
jaminan hari tua yang dapat dinikmati ketika mereka tidak lagi bekerja. 

Khusus untuk kepesertaan pekerja sektor kehutanan di BKPH Lumbir, dia mengakui 
dukungannya sangat luar biasa baik dari pekerja maupun Perum Perhutani. 

Bahkan, kata dia, pekerja sektor kehutanan tersebut makin yakin atas program jaminan sosial 
yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK setelah salah satu ahli waris rekan mereka mendapatkan 
pembayaran klaim jaminan kematian meskipun baru sekitar dua bulan menjadi peserta. 

"Kebetulan ada salah seorang penyadap di TPG (Tempat Pengumpulan Getah) Prompong, RPH 
(Resor Pemangkuan Hutan) Lumbir, atas nama Pak Kusyadi yang meninggal dunia pada bulan 
Oktober 2020, baru menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama dua bulan. Oleh karena Pak 
Kusyadi sudah menjadi peserta, kemarin kami menyerahkan santunan jaminan kematian sebesar 
Rp42 juta kepada ahli warisnya, yakni istrinya atas nama ibu Salimah," katanya. 

Menurut dia, santunan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Salimah di TPG Prompong 
dengan disaksikan pejabat Perum Perhutani KPH Banyumas Barat, Kepala Desa Karanggayam, 
tokoh masyarat, dan warga sekitar. 
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Judul BLT BPJS Tenaga Kerja Di Hentikan 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://rri.co.id/tarakan/ekonomi/1003280/blt-bpjs-tenaga-kerja-di-
hentikan 

Jurnalis Esti Murdiastuti 

Tanggal 2021-03-22 17:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Deni Syamsu Rakhman (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan) Saat ini 
memang di tahun 2021 untuk bantuan subsidi upah sementara ditiadakan 

 

Ringkasan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan yang bergaji di 
bawah Rp5 juta tahun 2021 dihentikan sementara. Diketahui, BSU diberikan kepada karyawan 
untuk membantu menopang perekonomian keluarga di masa pandemi Covid-19. Bantuan 
diberikan sebesar Rp2,4 juta ditransfer secara bertahap, yakni setiap bulan Rp600 ribu. 

 

BLT BPJS TENAGA KERJA DI HENTIKAN 

Tarakan : Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan yang 
bergaji di bawah Rp5 juta tahun 2021 dihentikan sementara. Diketahui, BSU diberikan kepada 
karyawan untuk membantu menopang perekonomian keluarga di masa pandemi Covid-19. 
Bantuan diberikan sebesar Rp2,4 juta ditransfer secara bertahap, yakni setiap bulan Rp600 ribu. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Deni Syamsu Rakhman menjelaskan, 
berdasarkan informasi dari pusat yakni Kementerian Tenaga Kerja penyaluran BSU tahun 2021 
sementara dihentikan dan belum dianggarkan. "Saat ini memang di tahun 2021 untuk bantuan 
subsidi upah sementara ditiadakan," ujarnya Senin (22/3/2021). 

Ia mengatakan, sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut dari pusat. Informasi dari 
kementerian, saat ini bantuan difokuskan untuk peningkatan produktivitas UMKM, bantuan 
prakerja dan bantuan sosial lainya. 

Dia mengungkapkan, pada tahun 2020 sekitar 90 persen data karyawan yang diajukan menerima 
BSU dari pemerintah pusat atau sekitar 29.000 orang se Kaltara. (*). 
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Judul Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia, Buruh Berduka 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 
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Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) 
Saya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya senior tokoh buruh 

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) 
Saat ayah saya diangkat menjadi Menaker pun Bang Muchtar tetap menjadi teman diskusi dalam 
membahas masalah perburuhan 

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) 
Teringat juga di tahun 2012 saat saya, Said Iqbal dan Mudhofir mengambil keputusan untuk 
melakukan mogok nasional di seluruh Indonesia, Bang Muchtar banyak memberikan saran dan 
masukan kepada kami juniornya 

positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) 
Selamat jalan pejuang buruh Indonesia. Semoga Tuhan memberikan tempat terbaik 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea 
menyampaikan duka cita atas meninggalnya tokoh buruh Muchtar Pakpahan. "Saya 
menyampaikan duka mendalam atas wafatnya senior tokoh buruh," katanya kepada wartawan 
di Jakarta, Senin (22/3/2021). Andi Gani mengaku mengenal baik pribadi Muchtar Pakpahan 
sejak tahun 90-an saat mendampingi ayahnya Jacob Nuwa Wea. 

 

MUCHTAR PAKPAHAN MENINGGAL DUNIA, BURUH BERDUKA 

Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea 
menyampaikan duka cita atas meninggalnya tokoh buruh Muchtar Pakpahan. 

"Saya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya senior tokoh buruh," katanya kepada 
wartawan di Jakarta, Senin (22/3/2021). 
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Andi Gani mengaku mengenal baik pribadi Muchtar Pakpahan sejak tahun 90-an saat 
mendampingi ayahnya Jacob Nuwa Wea. 

Menurutnya, sosok Muchtar Pakpahan seringkali berbeda pandangan dengan ayahnya. Namun, 
persahabatan keduanya tetap terjaga dan saling menghargai. 

"Saat ayah saya diangkat menjadi Menaker pun Bang Muchtar tetap menjadi teman diskusi dalam 
membahas masalah perburuhan," kenangnya. 

Apalagi, Andi Gani yang juga pimpinan ASEAN Trade Union Council ini memimpin organisasi 
besar buruh KSPSI, Muchtar Pakpahan tidak pernah membedakan senior maupun junior. 

"Teringat juga di tahun 2012 saat saya, Said Iqbal dan Mudhofir mengambil keputusan untuk 
melakukan mogok nasional di seluruh Indonesia, Bang Muchtar banyak memberikan saran dan 
masukan kepada kami juniornya," ujarnya. 

Selain itu, kata Andi Gani, masih teringat harapan Muchtar Pakpahan kepada penerus perjuangan 
buruh Indonesia, suatu saat buruh harus memiliki gerbong politik yang Kuat dalam membela 
hak-hak buruh Indonesia. "Selamat jalan pejuang buruh Indonesia. Semoga Tuhan memberikan 
tempat terbaik," ucapnya. 

Muchtar meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, Minggu (21/3), sekitar pukul 
22.30 WIB. Ia meninggal karena menderita kanker. 

Untuk diketahui, Muchtar Pakpahan merupakan Ketua Umum SBSI periode 2018-2022. Merujuk 
situs resmi SBSI, Muchtar lahir di Bah Jambi II, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara pada 
21 Desember 1953. 

Dia merupakan tokoh yang mendirikan serikat buruh independen pertama di Indonesia. Muchtar 
mendirikan SBSI pada saat rezim Orde Baru hanya mengizinkan satu serikat buruh, yakni SPSI. 

Ia pernah menjabat sebagai anggota Governing Body ILO mewakili Asia dan Vice President World 
Confederation of Labor, ILO. Pada 2003, dia meninggalkan serikat buruh dan mendirikan Partai 
Buruh Sosial Demokrat. 
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Judul Rekson Silaban Kenang Perjuangan Muchtar Pakpahan Jadi Pelopor 
Kebebasan Berserikat di Indonesia 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/rekson-silaban-
kenang-perjuangan-muchtar-pakpahan-jadi-pelopor-kebebasan-
berserikat-di-indonesia 

Jurnalis Inza Maliana 

Tanggal 2021-03-22 16:29:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Mendiang Muchtar Pakpahan (mantan anggota Dewan Pengawas) Itulah yang 
diruntuhkan Pak Muchtar, walaupun dia harus keluar masuk penjara 

negative - Mendiang Muchtar Pakpahan (Presiden KSPI) Karena dimasa orde baru itu pemerintah 
hanya mengizinkan satu serikat buruh, semua kehidupan umum dikontrol oleh negara. 

neutral - Rekson Silaban (Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan) Jadi, boleh saya 
katakan tanpa kehadiran beliau memperkenalkan ide itu, mungkin Indonesia baru menikmati 
kebebasan berserikat dan berpendapat 

neutral - Rekson Silaban (Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan) Itulah legasi 
besarnya dalam serikat buruh, dimana perjuangan itu ada banyak korban 

neutral - Rekson Silaban (Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan) Dua minggu lalu 
(terakhir berkomunikasi, red), kami sering berkomunikasi ketika beliau sakit 

negative - Mendiang Muchtar Pakpahan (Presiden KSPI) Kalau ada perubahan Undang-Undang 
tentang politik, pasti dia laporan, mendengar orang dan kasih pendapat. Memang dia sosok yang 
banyak menderita di masanya, sehingga mungkin beliau tidak mau penderitaannya sia-sia 
makanya terus terlibat 

neutral - Mendiang Muchtar Pakpahan (Presiden KSPI) Kalau ada perubahan Undang-Undang 
tentang politik, pasti dia laporan, mendengar orang dan kasih pendapat. 

negative - Rekson Silaban (Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan) Tidak banyak 
orang seperti dia, bisa dihitung jari lah. Sekarang ini banyak orang yang semakin berani karena 
tidak lagi ditembak dan tidak lagi dipenjarakan tanpa proses peradilan 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saat ini di rumah duka 
RSPAD Gatot Soebroto 
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negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Sekitar jam 22.30 WIB, 
Bang Muchtar meninggal di RS siloam Semanggi. 

negative - Mendiang Muchtar Pakpahan (Presiden KSPI) Bang Muchtar cerita kalau kankernya 
sudah bersih dan kembali beraktivitas membela hak-hak buruh khususnya mengkritisi UU cipta 
Kerja. Upah Nominal Buruh Tani Masih Jauh di Bawah Kuli Bangunan Tetapi muncul lagi kanker 
lainnya sehingga Bang Muchtar harus berobat kembali. Sebenarnya saat-saat ini jadwal kemo 
Bang Muchtar 

neutral - Mendiang Muchtar Pakpahan (Presiden KSPI) Bang Muchtar cerita kalau kankernya 
sudah bersih dan kembali beraktivitas membela hak-hak buruh khususnya mengkritisi UU cipta 
Kerja. 

 

Ringkasan 

Majelis Penasihat Organisasi (MPO) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Rekson Silaban, 
ikut mengenang sosok Muchtar Pakpahan . Tokoh buruh nasional yang berpulang pada Minggu 
(21/3/2021) malam itu diakui Rekson memiliki pengaruh besar di Indonesia. Terlebih sebagai 
pelopor kebebasan berserikat buruh di Indonesia. 

 

REKSON SILABAN KENANG PERJUANGAN MUCHTAR PAKPAHAN JADI PELOPOR 
KEBEBASAN BERSERIKAT DI INDONESIA 

Majelis Penasihat Organisasi (MPO) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Rekson Silaban, 
ikut mengenang sosok Muchtar Pakpahan . 

Tokoh buruh nasional yang berpulang pada Minggu (21/3/2021) malam itu diakui Rekson 
memiliki pengaruh besar di Indonesia. 

Terlebih sebagai pelopor kebebasan berserikat buruh di Indonesia. 

Rekson yang juga menjadi aktivis buruh ini menceritakan, perjuangan Muchtar dalam 
menyejahterakan hak buruh sejak era Soeharto tidak mudah. 

Presiden KSPI Kenang Mendiang Muchtar Pakpahan Masih Terus Perjuangkan Hak Buruh di Akhir 
Hayatnya Kala itu, rezim orde baru hanya mengizinkan masyarakat memiliki satu organisasi di 
semua bidang. 

Bahkan, organisasi yang berdiri itu juga dikontrol langsung oleh pemerintah. 

Kemudian, perjuangan Muchtar agar rakyat Indonesia bebas berserikat dan berorganisasi pun 
membuahkan hasil. 

Muchtar ikut terlibat meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan 
Perlindungan Hak Berorganisasi. 

"Jadi Pak Muchtar itu adalah seseorang yang memiliki legasi besar dalam kebebasan berserikat 
buruh di Indonesia." "Karena dimasa orde baru itu pemerintah hanya mengizinkan satu serikat 
buruh, semua kehidupan umum dikontrol oleh negara." "Itulah yang diruntuhkan Pak Muchtar, 
walaupun dia harus keluar masuk penjara," ujar mantan anggota Dewan Pengawas (Dewas) 
BPJS Ketenagakerjaan ini kepada Tribunnews.com, Senin (22/3/2021). 



 

98 
 

PROFIL Muchtar Pakpahan, Tokoh Buruh Peraih Penghargaan Internasional, Tak Gentar Walau 
Kerap Dibui Setelah konvensi itu disahkan, berbagai organisasi di semua bidang akhirnya bebas 
dibentuk tanpa dikontrol oleh pemerintah. 

Sejak saat itu, organisasi yang ada tidak lagi tunggal dan masyarakat bisa bebas berorganisai 
mengeluarkan pendapatnya. 

"Jadi, boleh saya katakan tanpa kehadiran beliau memperkenalkan ide itu, mungkin Indonesia 
baru menikmati kebebasan berserikat dan berpendapat," ungkap Rekson yang juga mantan 
Ketua Umum SBSI ini. 

Rekson menuturkan, berbagai rintangan dihadapi oleh Muchtar untuk mendapatkan keadilan itu. 

Tidak hanya membuat banyak buruh terkena PHK, pihaknya juga berhadapan dengan para 
pemimpin lain di dunia. 

Terlebih, kala itu, Rekson menuturkan Indonesia tengah menjadi sorotan dunia karena dipimpin 
oleh diktator terlama di Asia. 

"Itulah legasi besarnya dalam serikat buruh, dimana perjuangan itu ada banyak korban," jelas 
Rekson. 

Lebih lanjut, Rekson mengaku dekat dengan sosok Muchtar sejak 1992 karena sama-sama 
bergabung dalam SBSI. 

Kabar Duka, Tokoh Gerakan Buruh Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia Ia pun masih kerap 
berkomunikasi dengan Muchtar meski sosoknya dalam keadaan sakit. 

"Dua minggu lalu (terakhir berkomunikasi, red), kami sering berkomunikasi ketika beliau sakit," 
ujar Rekson. 

Sampai akhir hayatnya, Rekson pun tak heran jika sosok Muchtar masih terus mengkritisi 
berbagai perubahan terkait hak-hak buruh. 

Tak terkecuali tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat menghebohkan publik pada 
2020 lalu. 

Menurut Rekson, Muchtar merupakan sosok yang banyak menderita di masa lampau akibat 
perjuangannya membela kaum buruh. 

Jadi, sudah pasti sosoknya akan terus berkecimpung membela hak-hak buruh meskipun dalam 
keadaan sakit. 

"Kalau ada perubahan Undang-Undang tentang politik, pasti dia laporan, mendengar orang dan 
kasih pendapat." "Memang dia sosok yang banyak menderita di masanya, sehingga mungkin 
beliau tidak mau penderitaannya sia-sia makanya terus terlibat," tuturnya. 

Terakhir, Rekson juga menyinggung keteladanan sosok Muchtar membela kaum buruh di 
Indonesia. 

Menurutnya, tidak banyak sosok seperti Muchtar yang berani menentang ketidakadilan bagi 
kaum buruh di masa orde baru. 

Kini, rakyat Indonesia pun bisa menikmati kebebasan berserikat dari hasil jerih payah tokoh 
buruh nasional itu. 
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"Tidak banyak orang seperti dia, bisa dihitung jari lah. Sekarang ini banyak orang yang semakin 
berani karena tidak lagi ditembak dan tidak lagi dipenjarakan tanpa proses peradilan," pungkas 
Rekson. 

Muchtar Pakpahan Wafat Sebelumnya diberitakan, kabar duka datang dari dunia buruh 
Indonesia. 

Tokoh buruh nasional, Muchtar Pakpahan dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (21/3/2021) 
kemarin. 

Kabar meninggalnya Muchtar Pakpahan dibenarkan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch, 
Timboel Siregar. 

Menurut Timboel, Muchtar Pakpahan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, 
Minggu (21/3/2021), sekitar pukul 22.30 WIB. 

Wakil Ketua DPD RI Minta Pemerintah Bersama Buruh Membangun Konsensus Bersama "Sekitar 
jam 22.30 WIB, Bang Muchtar meninggal di RS siloam Semanggi." "Saat ini di rumah duka RSPAD 
Gatot Soebroto," ujar Timboel melalui pesan singkat, dikutip dari Kompas.com, Senin 
(22/3/2021). 

Timboel mengatakan, Muchtar Pakpahan sebelumnya terkena kanker nasofaring dan sempat 
menjalani pengobatan di Penang, Malaysia. 

Setelah menjalani perawatan, Muchtar Pakpahan sempat mengungkapkan kanker yang 
dideritanya mulai bersih. 

Tak lama, Muchtar Pakpahan kembali melanjutkan aktivitasnya dalam gerakan buruh, salah 
satunya terkait penolakan UU Cipta Kerja. 

"Bang Muchtar cerita kalau kankernya sudah bersih dan kembali beraktivitas membela hak-hak 
buruh khususnya mengkritisi UU cipta Kerja." Upah Nominal Buruh Tani Masih Jauh di Bawah 
Kuli Bangunan "Tetapi muncul lagi kanker lainnya sehingga Bang Muchtar harus berobat kembali. 
Sebenarnya saat-saat ini jadwal kemo Bang Muchtar," ucap dia. 

Muchtar Pakpahan dikenal sebagai tokoh buruh nasional yang tak gentar meski kerap keluar 
masuk penjara di era Soeharto. 

Atas jasanya memperjuangkan hak buruh, Muchtar Pakpahan pun kerap dianugerahi banyak 
penghargaan hingga tingkat internasional. 
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Judul Sebulan Menjabat Wali Kota Solo, Gibran Sudah Bertemu 5 Orang 
Kepercayaan Jokowi 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Ada potensi luar biasa dari Terminal 
Tirtonadi dengan upaya pembangunan convention hall, sport center, dan food court 

neutral - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Itu bisa menjadi contoh bagi kota-kota yang 
lain 

positive - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Biar bagaimanapun Terminal Tirtonadi 
adalah satu kegiatan yang paling penting di Kota Solo  

neutral - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Apalagi kalau pembangunan lantai 2 sudah 
selesai, itu luar biasa sekali untuk kemajuan Kota Solo 

neutral - Menag Yaqut Cholil Qoumas (None) Tentu ini persiapan untuk ground breaking Masjid 
Syeikh Zayed Grand Mosque besok yang direncanakan akan dihadiri Menteri Energi dan Menteri 
Wakaf dari UEA 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita butuh dunia industri agar para alumni, 
peserta pelatihan ini bisa ditempatkan di dunia industri atau dunia usaha. Dunia usaha, dunia 
industri butuh kita untuk kompetensinya 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tidak ingin BLK menyumbangkan 
pengangguran baru. Oleh karena itu betapa pentingnya mendekatkan kebutuhan dunia usaha 
dan dunia industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mau tidak mau kita harus berubah mengikuti 
kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri 
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Ringkasan 

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, telah bertemu orang-orang penting alias pejabat 
Tanah Air. Menaker Ida Sementara diberitakan Tribunnews.com, Wali Kota Solo, Gibran 
Rakabuming Raka mendampingi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membuka secara resmi 
Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Angkatan I di Balai Latihan Kerja (BLK) Surakarta, Jawa 
Tengah, Rabu (10/3/2021). 

 

SEBULAN MENJABAT WALI KOTA SOLO, GIBRAN SUDAH BERTEMU 5 ORANG 
KEPERCAYAAN JOKOWI 

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, telah bertemu orang-orang penting alias pejabat 
Tanah Air. Belum genap sebulan sejak dilantik sebagai wali kota, Gibran hingga kini telah 
bertemu dengan lima orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Total sulung Jokowi 
itu telah bertemu lima menteri sejak resmi dilantik Jumat (26/2/2021). 

Di antaranya yakni Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Agama (Menteri 
Agama) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Lalu Menteri 
BUMN Erick Thohir dan Menteri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali. Tak 
hanya itu, Gibran juga bertemu orang-orang penting lainnya, seperti Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo hingga mantan Menparekraf Wishnutama. 

Lalu apa saja kepentingan pertemuan Gibran dan para pejabat tersebut? POPULER Nasional: 
Respons Mahfud MD & Hotman soal Rizieq | Bahaya Unggah Sertifikat Vaksinasi Inilah 
rangkuman Tribunnews.com pertemuan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming dengan lima pejabat 
menteri Jokowi : 1. Menhub Budi Karya Dua hari setelah dilantik sebagai Wali Kota Solo, Gibran 
dikunjungi Menhub Budi Karya Sumadi. 

Mengutip dari TribunSolo.com, pada Minggu (28/2/2021) Menteri Perhubungan (Menhub), Budi 
Karya Sumadi bertemu dan meninjau di Terminal Tirtonadi Tipe A, Kelurahan Gilingan, 
Kecamatan Banjarsari, Kota Solo hingga Palang Joglo yang selama ini macet parah. 

Kedatangan Menhub disambut Gibran dan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Selepas itu, 
Gibran, Teguh, dan Budi langsung menggelar rapat bersama di salah satu ruang Terminal 
Tirtonadi. Rapat tersebut kelar sekira 14.25 WIB dan mereka langsung meninjau lantai 2 
Terminal Tirtonadi. Gibran, Teguh dan Budi mengecek food court, sport center, dan convention 
hall yang berada di sana. "Ada potensi luar biasa dari Terminal Tirtonadi dengan upaya 
pembangunan convention hall, sport center, dan food court," kata Budi. 

"Itu bisa menjadi contoh bagi kota-kota yang lain," tambahnya. Sementara itu, Gibran 
mengatakan kedepan, Terminal Tirtonadi akan terintegrasi dengan objek-objek di sekitarnya. Di 
antaranya, Bendung Tirtonadi, Stasiun Solo Balapan, dan Taman Balekambang. 

"Biar bagaimanapun Terminal Tirtonadi adalah satu kegiatan yang paling penting di Kota Solo," 
ucap Budi. "Apalagi kalau pembangunan lantai 2 sudah selesai, itu luar biasa sekali untuk 
kemajuan Kota Solo," tambahnya. 

Potongan Kaki Manusia Ditemukan di Setiabudi Jakarta Selatan, Diduga Jatuh Dari Apartemen 
Ambassador 2. Menag Yaqut Cholil Setelah Menhub, Gibran dikunjungi Menag Yaqut Cholil 
Qoumas pada Jumat (5/3/2021) di Balai Kota Solo . 

TribunSolo.com mengabarkan, pertemuan mereka terjadi sehari jelang peletakan batu pertama 
pembangunan miniatur Masjid Syeikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA). 
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Masjid hadiah pangeran UEA untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut dibangun di lahan 
eks Depo Pertamina, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo . 

Luas lahannya kurang lebih 3 hektare. 

"Tentu ini persiapan untuk ground breaking Masjid Syeikh Zayed Grand Mosque besok yang 
direncanakan akan dihadiri Menteri Energi dan Menteri Wakaf dari UEA," terang Yaqut, Jumat 
(5/3/2021). 

3. Menaker Ida Sementara diberitakan Tribunnews.com, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming 
Raka mendampingi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membuka secara resmi Pelatihan 
Berbasis Kompetensi (PBK) Angkatan I di Balai Latihan Kerja (BLK) Surakarta, Jawa Tengah, 
Rabu (10/3/2021). 

Dalam sambutannya, Menaker Ida kembali menegaskan bahwa BLK harus menjadi titik kumpul 
antara kebutuhan industri dan dunia usaha. BLK juga harus menjadi rumah yang nyaman bagi 
kepentingan dunia industri dan dunia usaha. 

Menurut Menaker Ida, sinergi antara BLK dan dunia usaha sangat penting karena satu dan yang 
lain memiliki kepentingan yang saling mendukung. "Kita butuh dunia industri agar para alumni, 
peserta pelatihan ini bisa ditempatkan di dunia industri atau dunia usaha. Dunia usaha, dunia 
industri butuh kita untuk kompetensinya," ucapnya. 

Menaker Ida tidak menginginkan BLK dengan berbagai penyelenggaraan pelatihannya hanya 
melahirkan pengangguran baru. Hal itu berkaca pada banyaknya pengangguran yang didominasi 
lulusan perguruan tinggi. "Saya tidak ingin BLK menyumbangkan pengangguran baru. Oleh 
karena itu betapa pentingnya mendekatkan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri," 
ucapnya. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia meminta BLK agar menjalankan agenda 6R dengan baik. 
6R yang dimaksud, yakni reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, 
reviltasisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship. "Mau tidak mau 
kita harus berubah mengikuti kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri," ucapnya. 

Pada kesempatan ini, selain membuka PBK I, Menaker Ida bersama Wali Kota Solo, Gibran juga 
menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemnaker dengan 15 lembaga 
dan perusahaan, serta meresmikan Lobby dan Talent Corner BLK surakarta. 

Kemendagri: Alokasi Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2020 Hanya 0,22 Persen 4. Menteri BUMN 
Erick Thohir Pertemuan Gibran dan Erick Thohir berlangsung saat acara peletakan batu pertama 
pembangunan Masjid Syeikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA) pada Sabtu 
(6/3/2021). 

Dalam akun Instagramnya, Erick Thohir juga mengunggah kebersamaannya bertemu Gibran dan 
pejabat penting lainnya. 

Ini unggahannya: 5. Menpora Zainudin Amali Terbaru, Gibran bertemu dengan Menpora Zainudin 
Amali. Menpora dan Gibran bertemu dalam pembukaan kompetisi sepak bola Piala Menpora di 
Stadion Manahan, Solo pada MInggu (21/3/2021). 

Selain bertemu Menpora, Gibran juga turut mendampingi Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan. 
Hal itu terungkap dalam unggahan di akun Instagram Gibran. Seperti ini unggahannya. Selain 
bertemu lima menteri Jokowi, Gibran juga bertemu eks Menparekraf Wishnutama. Ayah dari Jan 
Ethes Srinarendra itu bahkan mengajak keliling Wishnutama di Kota Solo . Sejumlah tempat 
dikunjunginya. Mulai dari Taman Satwa Taru Jurug, Lokananta, hingga Musem Batik Keris. 
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Judul Keren, Teluk Ekas Miliki Tour Guide dan Cookery Bersertifikat 
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Narasumber 

neutral - Yuliana Ekawati (owner Ekas Adventure) kalau yang perempuan disini sudah dilatih 20 
hari menjadi chef yang bisa mengelola dan memasak hasil laut beraneka jenis dan pastinya enak, 
mereka semua ini sudah bersertifikat 

neutral - Yuliana Ekawati (owner Ekas Adventure) jadi mereka ini langsung bisa dipekerjakan 
disini karena mereka sudah mempuni, kalau tour guide, jadi kenek, informan didarat dan driver 
taksi laut 

neutral - Yuliana Ekawati (owner Ekas Adventure) awalnya mereka kan sudah bekerja cuma kami 
berikan sertifikat internasional dan tambahan kompetensi, jadi sebenarnya,kami ingin 
berdayakan masyarakat di ekas ini 

positive - Yuliana Ekawati (owner Ekas Adventure) ini yang luar biasa, yuliana sudah membangun 
pekerjaan yang fundamental. Tampa SDM yg bermutu akan jadi masalah kedepan, jadi yang kita 
siapkan ini kapasitas pelakunya, dinas pariwisata siap dukung untuk ini 

positive - Widayat (Sekretaris Dinas Pariwisata Lombok Timur) dari adik adik inilah wajah ekas 
kedepan akan kita lihat, kalau anda lakukan yang terbaik maka ekas akan jadi yang terbaik, 
mudah mudahan melalui APBD perubahan dinas pariwisata akan bisa intervensi kesini, ekas ini 
indah sekali dan harus dikembangkan 

positive - Khairul Ziad (perwakilan BLK Lombok Timur) yang kita harapkan refleksi dari belajar, 
tidak hanya selesai saat berlatih tetapi dalam kehidupan sehari hari, apa yang didapat saat 
latihan itu harus diimpelentasikan kepada tamu yang datang ke ekas, harus dibiasakan apa yang 
didapat saat latihan 

neutral - Khairul Ziad (perwakilan BLK Lombok Timur) kita akan jadi tuan rumah Moto GP dan 
kita sebagai penyangga wisata harus siap, jadi SDM kita harus benar benar siap 
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Ringkasan 

Kawasan Teluk Ekas di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Nusa 
Tenggara Barat (NTB) saat ini mulai dikelola oleh tour guide bersertifikat. Tidak hanya itu, para 
chef atau cookery yang mengelola restoran apung di teluk tersebut juga sudah bersertifikat 
internasional. Kemampuan mempuni itu ditandai setelah 32 orang warga ekas mendapat 
pelatihan tour guide dan comercial cookery selama 20 hari dari Balai Latihan Kerja (BLK) 
Internasional, Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

 

KEREN, TELUK EKAS MILIKI TOUR GUIDE DAN COOKERY BERSERTIFIKAT 

Lombok Timur : Kawasan Teluk Ekas di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten 
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini mulai dikelola oleh tour guide bersertifikat. 
Tidak hanya itu, para chef atau cookery yang mengelola restoran apung di teluk tersebut juga 
sudah bersertifikat internasional. 

Kemampuan mempuni itu ditandai setelah 32 orang warga ekas mendapat pelatihan tour guide 
dan comercial cookery selama 20 hari dari Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional, Kementerian 
Ketenagakerjaan RI. 

Pelatihan itu ditutup pada senin (22/13/2021) oleh jajaran BLK Lombok Timur dan Dinas 
Pariwisata setempat, di restoran apung Ekas Adventure. 

Penyelenggara kegiatan yang juga owner Ekas Adventure, Yuliana Ekawati di Ekas mengatakan, 
pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat diekas ini tentang bagaimana 
mereka menerima kunjungan wisatawan, yang dikhususkan bagi kaum laki-laki. 

"kalau yang perempuan disini sudah dilatih 20 hari menjadi chef yang bisa mengelola dan 
memasak hasil laut beraneka jenis dan pastinya enak, mereka semua ini sudah bersertifikat," 
ungkapnya. 

"jadi mereka ini langsung bisa dipekerjakan disini karena mereka sudah mempuni, kalau tour 
guide, jadi kenek, informan didarat dan driver taksi laut," tambahnya. 

Seluruh peserta yang ikut ambil bagian dalam pelatihan itu merupakan masyarakat yang sudah 
kesehariannya bekerja sebagai nelayan dan pembudidaya. Sementara para pemudinya bekerja 
di restoran Ekas Adventure. 

"awalnya mereka kan sudah bekerja cuma kami berikan sertifikat internasional dan tambahan 
kompetensi, jadi sebenarnya,kami ingin berdayakan masyarakat di ekas ini," tegas Yuli. 

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Lombok Timur, Widayat, S.Pd memberikan apresiasi 
terhadap langkah Yuliana dan kawan-kawan dalam upaya memberdayakan masyarakat ekas. 

"ini yang luar biasa, yuliana sudah membangun pekerjaan yang fundamental. Tampa SDM yg 
bermutu akan jadi masalah kedepan, jadi yang kita siapkan ini kapasitas pelakunya, dinas 
pariwisata siap dukung untuk ini," ujarnya. 

"dari adik adik inilah wajah ekas kedepan akan kita lihat, kalau anda lakukan yang terbaik maka 
ekas akan jadi yang terbaik, mudah mudahan melalui APBD perubahan dinas pariwisata akan 
bisa intervensi kesini, ekas ini indah sekali dan harus dikembangkan," tambah Widayat. 

Disisi lain, Khairul Ziad, dari perwakilan BLK Lombok Timur berharap hasil dari pelatihan ini akan 
dapat diimpelementasikan oleh seluruh peserta dalam kehidupan nyata di teluk ekas. 
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"yang kita harapkan refleksi dari belajar, tidak hanya selesai saat berlatih tetapi dalam kehidupan 
sehari hari, apa yang didapat saat latihan itu harus diimpelentasikan kepada tamu yang datang 
ke ekas, harus dibiasakan apa yang didapat saat latihan," ujarnya. 

"kita akan jadi tuan rumah Moto GP dan kita sebagai penyangga wisata harus siap, jadi SDM kita 
harus benar benar siap," tutup Khairul. 
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positive - Yorrys Raweyai (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI),) Saya harus 
memberikan apresiasi, karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan komunikasi 
kepada kami, yaitu pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka 

positive - Yorrys Raweyai (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI),) Kami punya 
optimisme pada direksi baru ini, ada keterbukaan dan ada kemauan kepada para stakeholder. 
Apalagi kita melihat kebanyakan direksi adalah generasi milenial. Tinggal bagaimana sinerginya 
untuk berkolaborasi dan kita harap, ini bukan pertemuan pertama dan terakhir 

positive - Yorrys Raweyai (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI),) Kita 
mendorong Kejaksaan Agung untuk selalu objektif dalam melihat kasus ini, dan Kejaksaan Agung 
harus secepatnya mengungkapkan apa permasalahannya agar pekerja tahu 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami akan selalu transparan, 
karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling bekerja sama. Kalau kita dapat 
kepercayaan dari mereka maka kami akan lebih optimal dalam bekerja 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Jelas kita akan memperbanyak 
kesertaan atau coverege. Saat ini, kepesertaan baru 30 persen dari total pekerja Indonesia, 
maka target kita, menuju ke angka lebih dari 50 persen kepesertaan dari total pekerja Indonesia. 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), Yorrys Raweyai mengapresiasi jajaran 
Direksi BPJS Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) yang baru. "Saya harus memberikan apresiasi, 
karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan komunikasi kepada kami, yaitu 
pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka," katanya, Jumat (19/3/2021), 
dalam acara Silaturahmi BPJamsostek dengan Konfederasi Serikat Buruh. 
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PRESIDEN KSPSI APRESIASI JAJARAN DIREKSI BARU BPJS KETENAGAKERJAAN 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), Yorrys Raweyai mengapresiasi jajaran 
Direksi BPJS Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) yang baru. 

"Saya harus memberikan apresiasi, karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan 
komunikasi kepada kami, yaitu pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka," 
katanya, Jumat (19/3/2021), dalam acara Silaturahmi BPJamsostek dengan Konfederasi Serikat 
Buruh. 

Lanjut Yorrys, pihaknya telah mendengar langsung dari manajemen BPJamsostek tentang 
langkah strategis lima tahun ke depan. Konsepnya cukup bagus tinggal cara mewujudkannya, 
sehingga kemitraan menjadi poin strategis lainnya. 

"Kami punya optimisme pada direksi baru ini, ada keterbukaan dan ada kemauan kepada para 
stakeholder. Apalagi kita melihat kebanyakan direksi adalah generasi milenial. Tinggal 
bagaimana sinerginya untuk berkolaborasi dan kita harap, ini bukan pertemuan pertama dan 
terakhir," ujarnya. 

Terkait penyelidikan dugaan penyimpangan dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang 
dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Yorris mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada 
penegak hukum dan mendukung apapun kebijakan pemerintah dalam rangka pemberantasan 
korupsi. 

"Kita mendorong Kejaksaan Agung untuk selalu objektif dalam melihat kasus ini, dan Kejaksaan 
Agung harus secepatnya mengungkapkan apa permasalahannya agar pekerja tahu," ungkapnya. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pertemuan direksi 
dengan para Konfederasi Serikat Buruh ini merupakan bagian dari pengenalan pada stakeholder 
utama dan dibukanya jalur komunikasi yang konstruktif untuk kerja sama di kemudian hari. 

"Kami akan selalu transparan, karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling 
bekerja sama. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka kami akan lebih optimal dalam 
bekerja," ucap Anggoro. 

Kemudian Anggoro juga menyampaikan target BPJS Ketenagakerjaan ke depan. 

"Jelas kita akan memperbanyak kesertaan atau coverege. Saat ini, kepesertaan baru 30 persen 
dari total pekerja Indonesia, maka target kita, menuju ke angka lebih dari 50 persen kepesertaan 
dari total pekerja Indonesia.". 
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Narasumber 

positive - Yorrys Raweyai (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI)) Saya harus 
memberikan apresiasi karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan komunikasi 
kepada kami yaitu pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami akan selalu transparan, 
karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling bekerjasama, maka harus ada 
kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka kami akan lebih optimal dalam 
bekerja 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai mengapresiasi jajaran 
Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang baru. "Saya harus memberikan apresiasi 
karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan komunikasi kepada kami yaitu 
pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka", katanya pada Jumat (19/3/21) 
pada acara Silaturahmi BPJAMSOSTEK dengan Konfederasi Serikat Buruh. 

 

KSPSI YORRYS: OPTIMISME BAIK PADA DIREKSI BARU BPJAMSOSTEK 

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai mengapresiasi jajaran 
Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang baru. 

"Saya harus memberikan apresiasi karena mereka mulai membuka diri dan mereka melakukan 
komunikasi kepada kami yaitu pekerja dan buruh sebagai stakeholder atau mitra dari mereka", 
katanya pada Jumat (19/3/21) pada acara Silaturahmi BPJAMSOSTEK dengan Konfederasi 
Serikat Buruh. 

Lanjut Yorrys, pihaknya telah mendengar langsung dari manajemen BPJAMSOSTEK tentang 
langkah strategis lima tahun ke depan. Konsepnya cukup bagus tinggal bagaimana cara 
mewujudkannya, sehingga kemitraan menjadi poin strategis lainnya. 
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"Kami punya optimisme pada Direksi baru ini, ada keterbukaan dan ada kemauan kepada para 
stakeholder, apalagi kita melihat kebanyakan Direksi adalah generasi milenial. Tinggal 
bagaimana sinerginya untuk berkolaborasi dan kita harapkan ini bukan pertemuan pertama dan 
terakhir", ujarnya. 

Terkait penyelidikan dugaan penyimpangan dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang 
dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Yorris mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada 
penegak hukum serta mendukung apapun kebijakan pemerintah dalam rangka pemberantasan 
korupsi. 

"Kita mendorong Kejaksaan Agung untuk selalu objektif dalam melihat kasus ini dan Kejaksaan 
Agung harus secepatnya mengungkapkan apa permasalahannya agar pekerja tahu", ungkapnya. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pertemuan Direksi 
dengan para Konfederasi Serikat Buruh ini merupakan bagian dari pengenalan pada stakeholder 
utama serta dibukanya jalur komunikasi yg konstruktif untuk kerjasama di kemudian hari. 

"Kami akan selalu transparan, karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling 
bekerjasama, maka harus ada kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka 
kami akan lebih optimal dalam bekerja", ucap Anggoro. 

Kemudian Anggoro juga menyampaikan target BPJS Ketenagakerjaan ke depannya. "Jelas kita 
akan memperbanyak kesertaan atau coverege. Saat ini kepesertaan baru 30% dari total pekerja 
Indonesia. maka target kita menuju ke angka lebih dari 50% kepesertaan dari total pekerja 
Indonesia. 

Selain itu, lanjut Anggoro, BPJAMSOSTEK akan memperbaiki pelayanan. Itu yang akan 
dikerjakan dalam waktu dekat. "Kita juga akan memperbaiki bisnis proses di dalam, manual 
dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJS Ketenagakerjaan", tutupnya. (RO/OL-09). 
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positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) 
Saya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya senior tokoh buruh 

 

Ringkasan 

Buruh di Indonesia berduka. Tokoh nasional perjuangan buruh independen di Tanah Air, Muchtar 
Pakpahan tutup usia pada Minggu malam 21 Maret 2021 di usia 67 tahun. Presiden Konfederasi 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan duka cita atas 
meninggalnya Muchtar. Dia mengaku mengenal baik pribadi Muchtar Pakpahan sejak tahun 90-
an saat mendampingi ayahnya Jacob Nuwa Wea yang kala itu menjabat menteri 
ketenagakerjaan. 

 

BURUH BERDUKA, PRESIDEN KSPSI UNGKAP HARAPAN MUCHTAR PAKPAHAN 

Buruh di Indonesia berduka. 

Tokoh nasional perjuangan buruh independen di Tanah Air, Muchtar Pakpahan tutup usia pada 
Minggu malam 21 Maret 2021 di usia 67 tahun. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea 
menyampaikan duka cita atas meninggalnya Muchtar. Dia mengaku mengenal baik pribadi 
Muchtar Pakpahan sejak tahun 90-an saat mendampingi ayahnya Jacob Nuwa Wea yang kala itu 
menjabat menteri ketenagakerjaan. 

"Saya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya senior tokoh buruh," katanya kepada 
wartawan di Jakarta, Senin 22 Maret 2021. 
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Menurutnya, sosok Muchtar Pakpahan seringkali berbeda pandangan dengan ayahnya. Namun, 
persahabatan keduanya tetap terjaga dan saling menghargai, sehingga dinamika perburuhan 
saat ini bisa terkendali. "Saat ayah saya diangkat menjadi menaker pun, Bang Muchtar tetap 
menjadi teman diskusi dalam membahas masalah perburuhan," kenangnya. 

Andi Gani yang juga pimpinan ASEAN Trade Union Council ini pun mengatakan, sosok Muchtar 
tidak pernah membedakan senior maupun junior dalam berorganisasi dan di masyarakat. Hal itu 
dialami sendiri olehnya. "Teringat juga di tahun 2012 saat saya, Said Iqbal dan Mudhofir 
mengambil keputusan untuk melakukan mogok nasional di seluruh Indonesia, Bang Muchtar 
banyak memberikan saran dan masukan kepada kami juniornya," ujarnya. 

Selain itu, kata Andi, ada harapan Muchtar Pakpahan yang masih diingatnya kepada penerus 
perjuangan buruh Indonesia. Yaitu, suatu saat buruh harus memiliki gerbong politik yang kuat 
dalam membela hak-hak buruh Indonesia.  

"Selamat jalan pejuang buruh Indonesia. Semoga Tuhan memberikan tempat terbaik," ucapnya. 

Sebagai informasi, Muchtar meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, Minggu, 
sekitar pukul 22.30 WIB. Ia meninggal karena kanker yang dideritanya. 

Muchtar sendiri saat ini merupakan Ketua Umum SBSI periode 2018-2022. Merujuk situs resmi 
SBSI, Muchtar lahir di Bah Jambi II, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara pada 21 
Desember 1953. 

Muchtar diketahui mendirikan SBSI pada saat rezim Orde Baru. Kala itu Presiden Soeharto hanya 
mengizinkan satu serikat buruh di Indonesia, yakni SPSI. 

Tak hanya itu, Muchtar juga pernah menjabat sebagai anggota Governing Body di International 
Labour Organization. Ddia mewakili Asia dan Vice President World Confederation of Labor, ILO. 
Pada 2003, dia meninggalkan serikat buruh dan mendirikan Partai Buruh Sosial Demokrat. 
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negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) 
Saya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya senior tokoh buruh 

neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) 
Saat ayah saya diangkat menjadi Menaker pun Bang Muchtar tetap menjadi teman diskusi dalam 
membahas masalah perburuhan 

neutral - Muchtar Pakpahan (Jaksa) Teringat juga di tahun 2012 saat saya, Said Iqbal dan 
Mudhofir mengambil keputusan untuk melakukan mogok nasional di seluruh Indonesia, Bang 
Muchtar banyak memberikan saran dan masukan kepada kami juniornya 

positive - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)) 
Selamat jalan pejuang buruh Indonesia. Semoga Tuhan memberikan tempat terbaik 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea 
menyampaikan duka cita atas meninggalnya tokoh buruh Muchtar Pakpahan . "Saya 
menyampaikan duka mendalam atas wafatnya senior tokoh buruh," kata Andi Gani di Jakarta, 
Senin (22/3/2021). 

 

MUCHTAR PAKPAHAN MENINGGAL, PRESIDEN KSPSI: SELAMAT JALAN PEJUANG 
BURUH INDONESIA 

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea 
menyampaikan duka cita atas meninggalnya tokoh buruh Muchtar Pakpahan . "Saya 
menyampaikan duka mendalam atas wafatnya senior tokoh buruh," kata Andi Gani di Jakarta, 
Senin (22/3/2021). 
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Andi Gani mengaku mengenal baik pribadi Muchtar Pakpahan sejak tahun 90-an saat 
mendampingi ayahnya Jacob Nuwa Wea . 

Menurutnya, sosok Muchtar Pakpahan seringkali berbeda pandangan dengan ayahnya. Namun, 
persahabatan keduanya tetap terjaga dan saling menghargai. 

"Saat ayah saya diangkat menjadi Menaker pun Bang Muchtar tetap menjadi teman diskusi dalam 
membahas masalah perburuhan," kenang Andi Gani. 

Muchtar Pakpahan, menurut Andi Gani, tidak pernah membedakan senior maupun junior. Selama 
ini, Muchtar Pakpahan selalu memberikan masukan kepada para juniornya. 

"Teringat juga di tahun 2012 saat saya, Said Iqbal dan Mudhofir mengambil keputusan untuk 
melakukan mogok nasional di seluruh Indonesia, Bang Muchtar banyak memberikan saran dan 
masukan kepada kami juniornya," ujarnya. 

Selain itu, kata Andi Gani, masih teringat harapan Muchtar Pakpahan kepada penerus perjuangan 
buruh Indonesia. 

Muhctar Pakpahan berharap suatu saat buruh harus memiliki gerbong politik yang Kuat dalam 
membela hak-hak buruh Indonesia. 

"Selamat jalan pejuang buruh Indonesia. Semoga Tuhan memberikan tempat terbaik," ucap Andi 
Gani. 

Seperti diketahui, Muchtar Pakpahan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, 
Minggu (21/3), sekitar pukul 22.30 WIB. Ia meninggal karena menderita kanker. 

Muchtar Pakpahan merupakan Ketua Umum SBSI periode 2018-2022. Dirinya mendirikan SBSI 
pada saat rezim Orde Baru hanya mengizinkan satu serikat buruh, yakni SPSI. 

Ia pernah menjabat sebagai anggota Governing Body ILO mewakili Asia dan Vice President World 
Confederation of Labor, ILO. Pada 2003, dia meninggalkan serikat buruh dan mendirikan Partai 
Buruh Sosial Demokrat. 
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Narasumber 

positive - Heru Siswanto (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu) Jumlah tenaga aktif itu akan 
masuk dalam empat program seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), 
jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP), 

positive - Heru Siswanto (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu) Kami mengejar target agar 
tenaga kerja bisa ikut program-program perlindungan resiko sosial 

neutral - Heru Siswanto (Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu) Jumlah tenaga aktif 
itu akan masuk dalam empat program seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian 
(JK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) 

positive - Heru Siswanto (Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu) Kami mengejar target 
agar tenaga kerja bisa ikut program-program perlindungan resiko sosial 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu mencatat adanya peningkatan kepesertaan tenaga kerja aktif. 
Berdasarkan data terdapat 11.646 tenaga kerja aktif dari 802 sektor usaha. Untuk tahun ini, 
Badan Peyelenggara Jaminan Sosial tersebut mematok target 10 ribu peserta baru. Kepala BPJS 
Ketenagakerjaan Kota Batu, Heru Siswanto menjelaskan, jumlah itu dari total kepesertaan 
11.300 tenaga kerja aktif pada akhir Desember 2020. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN BATU TARGET JARING PULUHAN RIBU PESERTA BARU 

Batu: BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu mencatat adanya peningkatan kepesertaan tenaga kerja 
aktif. Berdasarkan data terdapat 11.646 tenaga kerja aktif dari 802 sektor usaha. Untuk tahun 
ini, Badan Peyelenggara Jaminan Sosial tersebut mematok target 10 ribu peserta baru. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, Heru Siswanto menjelaskan, jumlah itu dari total 
kepesertaan 11.300 tenaga kerja aktif pada akhir Desember 2020. 
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"Jumlah tenaga aktif itu akan masuk dalam empat program seperti jaminan kecelakaan kerja 
(JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP)," jelasnya, Senin 
(22/3/2021). 

Heru menambahkan, tahun ini BPJS Ketenagakerjaan targetkan kepesertaan sebanyak 10 ribu 
dari jumlah badan usaha di Kota Batu sebanyak 225. 

Untuk mencapai target pekerja aktif di Kota Batu pihaknya akan menggandeng Disnaker dan 
juga OPD lainnya seperti Diskumdag yang berjejaring dengan pelaku UMKM. Dengan begitu 
pelaku usaha aktif di Kota Batu secara bertahap akan ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami mengejar target agar tenaga kerja bisa ikut program-program perlindungan resiko sosial," 
tambahnya. 

Untuk diketahui, kepesertaan saat ini masih didominasi perusahaan besar, terutama dari sektor 
pariwisata serta toko-toko retail berjejaring, sementara badan usaha yang belum mengikuti 
didominasi badan usaha mikro. 
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Narasumber 

negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI) Bahkan, sampai sekarang ada 
perusahaan yang belum bayar THR 2020 kepada buruhnya 

negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI) Bisa kita lihat dengan 
pengesahan UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh, kemudian tanggal 2 Februari 2021 
keluar PP No 34 tentang TKA PP No 35 mengenai PKWT, ALIH DAYA, dan PHK, PP No 36 
mengenai Pengupahan, PP No 37 mengenai JKP 

negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI) Berdasarkan aturan, THR 
harusnya dibayar oleh pengusaha minimal satu bulan upah. Ini dibayarkan sekaligus paling 
lambat tujuh hari sebelum hari raya kepada buruh 

negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI) Kalau pemerintah 
memaksakan, berarti pemerintah memang memaksa buruh untuk turun kembali ke jalan 
melakukan aksi unjuk rasa penolakan aturan tersebut. Jadi, kalau terjadi kerumunan, itu karena 
kesalahan pemerintah! 

negative - Roy Jinto (Ketua Umum FSF) Bahkan, sampai sekarang ada perusahaan yang belum 
bayar THR 2020 kepada buruhnya 

negative - Roy Jinto (Ketua Umum FSF) Bisa kita lihat dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang 
merugikan kaum buruh, kemudian tanggal 2 Februari 2021 keluar PP No 34 tentang TKA PP No 
35 mengenai PKWT, ALIH DAYA, dan PHK, PP No 36 mengenai Pengupahan, PP No 37 mengenai 
JKP 

negative - Roy Jinto (Ketua Umum FSF) Berdasarkan aturan, THR harusnya dibayar oleh 
pengusaha minimal satu bulan upah. Ini dibayarkan sekaligus paling lambat tujuh hari sebelum 
hari raya kepada buruh 
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Ringkasan 

Pimpinan Pusat Federasi SP TSK SPSI menyatakan menolak rencana Menteri Ketenagakerjaan 
RI mengeluarkan aturan untuk memperbolehkan perusahaan mencicil atau menunda 
pembayaran THR 2021 kepada pekerja/buruh. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK 
SPSI, Roy Jinto, kebijakan tersebut sangat merugikan buruh. Karena, pada 2020 Menteri 
Ketenagakerjaan RI sudah pernah mengeluarkan aturan THR dicicil dan ditunda yang akhirnya 
berdampak banyak perusahaan mencicil dan menunda pembayaran THR 2020. "Bahkan, sampai 
sekarang ada perusahaan yang belum bayar THR 2020 kepada buruhnya," ujar Roy kepada 
wartawan, Senin (22/3). 

 

BURUH TOLAK RENCANA THR 2021 DICICIL ATAU DITUNDA 

BANDUNG -- Pimpinan Pusat Federasi SP TSK SPSI menyatakan menolak rencana Menteri 
Ketenagakerjaan RI mengeluarkan aturan untuk memperbolehkan perusahaan mencicil atau 
menunda pembayaran THR 2021 kepada pekerja/buruh. 

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto, kebijakan tersebut sangat 
merugikan buruh. Karena, pada 2020 Menteri Ketenagakerjaan RI sudah pernah mengeluarkan 
aturan THR dicicil dan ditunda yang akhirnya berdampak banyak perusahaan mencicil dan 
menunda pembayaran THR 2020. "Bahkan, sampai sekarang ada perusahaan yang belum bayar 
THR 2020 kepada buruhnya," ujar Roy kepada wartawan, Senin (22/3). 

Roy menilai, kondisi 2020 dengan sekarang 2021 sangat berbeda. Karena, perusahaan sudah 
beroperasi secara normal. Tapi, pandemi Covid 19 selalu dijadikan alasan oleh pemerintah untuk 
membuat aturan-aturan yang sangat merugikan kaum buruh. 

"Bisa kita lihat dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh, kemudian 
tanggal 2 Februari 2021 keluar PP No 34 tentang TKA PP No 35 mengenai PKWT, ALIH DAYA, 
dan PHK, PP No 36 mengenai Pengupahan, PP No 37 mengenai JKP," ujarnya. 

Selain itu, kata dia, pemerintah mengeluarkan Permen 2 Tahun 2021 mengenai Pengupahan 
untuk industri padat karya di mana aturan tersebut memperbolehkan perusahaan untuk 
membayar upah buruh di bawah upah minimum. Semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 
sangat berpihak kepada pengusaha dan merugikan kaum buruh. 

Apalagi, kata dia, adanya rencana Menteri Ketenagakerjaan akan memperbolehkan pengusaha 
untuk mencicil dan menunda pembayaran THR 2021. Dengan begitu, lengkap sudah penderitaan 
kaum buruh. 

"Berdasarkan aturan, THR harusnya dibayar oleh pengusaha minimal satu bulan upah. Ini 
dibayarkan sekaligus paling lambat tujuh hari sebelum hari raya kepada buruh," katanya 
menegaskan. 

Oleh karena itu, Roy meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan agar tidak mengeluarkan aturan 
THR dapat dicicil atau ditunda. Karena, buruh dengan tegas menolak aturan tersebut. 

"Kalau pemerintah memaksakan, berarti pemerintah memang memaksa buruh untuk turun 
kembali ke jalan melakukan aksi unjuk rasa penolakan aturan tersebut. Jadi, kalau terjadi 
kerumunan, itu karena kesalahan pemerintah!" kata Roy. 
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Narasumber 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Ini berdasarkan omongan Menko Perekonomian, Menko Marves, 
Menaker, dan Menperin. Mereka sendiri yang bilang bahwa ekonomi mulai tumbuh 

positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Pabrik tekstil sudah mulai sedikit normal, dan mereka ada yang 
diversifikasi usaha memproduksi alat-alat kesehatan seperti APD, masker, dan yang lainnya 

 

Ringkasan 

Terungkap ribuan perusahaan belum melunasi THR Lebaran tahun lalu. Presiden Konfederasi 
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengingatkan bahwa kondisi perekonomian di tahun 
2021 lebih baik daripada di tahun 2020. "Ini berdasarkan omongan Menko Perekonomian, Menko 
Marves, Menaker, dan Menperin. Mereka sendiri yang bilang bahwa ekonomi mulai tumbuh," 
ujar Said dalam IDX Channel Market Review Live di Jakarta, Senin(22/3/2021). 

 

MIRIS! RIBUAN PERUSAHAAN BELUM LUNASI THR TAHUN LALU 

JAKARTA - Terungkap ribuan perusahaan belum melunasi THR Lebaran tahun lalu. Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengingatkan bahwa kondisi 
perekonomian di tahun 2021 lebih baik daripada di tahun 2020. 

"Ini berdasarkan omongan Menko Perekonomian, Menko Marves, Menaker, dan Menperin. 
Mereka sendiri yang bilang bahwa ekonomi mulai tumbuh," ujar Said dalam IDX Channel Market 
Review Live di Jakarta, Senin(22/3/2021). 

"Pabrik tekstil sudah mulai sedikit normal, dan mereka ada yang diversifikasi usaha memproduksi 
alat-alat kesehatan seperti APD, masker, dan yang lainnya," tambah Said. 

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa kondisi ekonomi makro dan mikro sedikit membaik meski 
situasi masih sulit. Namun, Said juga menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 
bahwa situasi Indonesia jauh lebih baik daripada negara-negara lain. 
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Dengan demikian, tidak ada alasan berlindung dibalik dampak Covid-19, THR dibayar tidak penuh 
alias dicicil. Yang kedua, faktanya, tahun 2020 sampai sekarang, Menaker dan Kementeriannya 
tidak melakukan pengawasan kok, ribuan perusahaan belum melunasi cicilan THR pekerjanya," 
tegas Said. 

Dia mempertanyakan mekanisme apa yang digunakan Kemnaker untuk membenarkan 
pembayaran THR di 2021 sama dengan tahun 2020. 

"Yang tahun 2020 tidak bayar lunas THR dan tidak bayar THR saja tidak disanksi, 
pengawasannya tidak ada. Jangan terus-terusan buruh yang diposisikan dalam keadaan sulit, 
kita paham pengusaha sulit, tapi buruh juga sulit," pungkas Said. 
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negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan demikian, tidak ada alasan berlindung di balik 
dampak Covid-19, THR dibayar tidak penuh alias dicicil. Yang kedua, faktanya, tahun 2020 
sampai sekarang, Menaker dan Kementeriannya tidak melakukan pengawasan kok, ribuan 
perusahaan belum melunasi cicilan THR pekerjanya 

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini berdasarkan omongan Menko Perekonomian, Menko 
Marves, Menaker, dan Menperin. Mereka sendiri yang bilang bahwa ekonomi mulai tumbuh 

positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pabrik tekstil sudah mulai sedikit normal, dan mereka ada 
yang diversifikasi usaha memproduksi alat-alat kesehatan seperti APD, masker, dan yang lainnya 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Yang tahun 2020 tidak bayar lunas THR dan tidak bayar 
THR saja tidak disanksi, pengawasannya tidak ada. Jangan terus-terusan buruh yang diposisikan 
dalam keadaan sulit, kita paham pengusaha sulit, tapi buruh juga sulit 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Dengan demikian, tidak ada alasan berlindung di balik dampak 
Covid-19, THR dibayar tidak penuh alias dicicil. Yang kedua, faktanya, tahun 2020 sampai 
sekarang, Menaker dan Kementeriannya tidak melakukan pengawasan kok, ribuan perusahaan 
belum melunasi cicilan THR pekerjanya 

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Ini berdasarkan omongan Menko Perekonomian, Menko Marves, 
Menaker, dan Menperin. Mereka sendiri yang bilang bahwa ekonomi mulai tumbuh 

positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Pabrik tekstil sudah mulai sedikit normal, dan mereka ada yang 
diversifikasi usaha memproduksi alat-alat kesehatan seperti APD, masker, dan yang lainnya 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Yang tahun 2020 tidak bayar lunas THR dan tidak bayar THR 
saja tidak disanksi, pengawasannya tidak ada. Jangan terus-terusan buruh yang diposisikan 
dalam keadaan sulit, kita paham pengusaha sulit, tapi buruh juga sulit 
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Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengingatkan, bahwa kondisi 
perekonomian di tahun 2021 lebih baik daripada di tahun 2020. Sehingga menurutnya tidak ada 
alasan berlindung di balik dampak Covid-19, mengingat masih ada ribuan perusahaan belum 
melunasi THR (Tunjangan Hari Raya) di tahun 2020. 

 

WADUH! RIBUAN PERUSAHAAN DISEBUT BELUM LUNASI THR 2020 

Waduh! Ribuan Perusahaan Disebut Belum Lunasi THR 2020 Michelle Natalia Senin, 22 Maret 
2021 - 12:50 WIB loading. 

Buruh menerangkan, tidak ada alasan berlindung di balik dampak Covid-19. Dimana masih masih 
ada ribuan perusahaan belum melunasi THR (Tunjangan Hari Raya) di tahun 2020. Foto/Dok 
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengingatkan, 
bahwa kondisi perekonomian di tahun 2021 lebih baik daripada di tahun 2020. Sehingga 
menurutnya tidak ada alasan berlindung di balik dampak Covid-19, mengingat masih ada ribuan 
perusahaan belum melunasi THR (Tunjangan Hari Raya) di tahun 2020. 

"Dengan demikian, tidak ada alasan berlindung di balik dampak Covid-19, THR dibayar tidak 
penuh alias dicicil. Yang kedua, faktanya, tahun 2020 sampai sekarang, Menaker dan 
Kementeriannya tidak melakukan pengawasan kok, ribuan perusahaan belum melunasi cicilan 
THR pekerjanya," tegas Said dalam IDX Channel Market Review Live di Jakarta, Senin 
(22/3/2021). 

Kata dia, kelangsungan perusahaan sudah semakin meningkat. Fakta di lapangan juga 
menunjukkan bahwa pabrik-pabrik sudah mulai berjalan, baik yang labour intensive dan 
technical intensive. 

"Ini berdasarkan omongan Menko Perekonomian, Menko Marves, Menaker, dan Menperin. 
Mereka sendiri yang bilang bahwa ekonomi mulai tumbuh," ujar Said. 

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa kondisi ekonomi makro dan mikro sedikit membaik meski 
situasi masih sulit. Namun, Said juga menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 
bahwa situasi Indonesia jauh lebih baik daripada negara-negara lain. 

"Pabrik tekstil sudah mulai sedikit normal, dan mereka ada yang diversifikasi usaha memproduksi 
alat-alat kesehatan seperti APD, masker, dan yang lainnya," tambah Said. 

Sementara itu Ia mempertanyakan, mekanisme apa yang digunakan Kemnaker untuk 
membenarkan pembayaran THR di 2021 sama dengan tahun 2020. 

"Yang tahun 2020 tidak bayar lunas THR dan tidak bayar THR saja tidak disanksi, 
pengawasannya tidak ada. Jangan terus-terusan buruh yang diposisikan dalam keadaan sulit, 
kita paham pengusaha sulit, tapi buruh juga sulit," pungkas Said. 

(akr). 

 

  



 

122 
 

Judul Airlangga: Pemberlakuan UU Cipta Kerja Tepat Waktu 
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neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Reimagining 
The Future of Indonesia 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Manfaat UU 
Cipta Kerja bagi UMKM antara lain kemudahan untuk melakukan perizinan usaha dengan hanya 
pendaftaran, memperoleh sertifikat halal secara gratis, dan pendirian perusahaan atau PT bisa 
satu orang dengan modal yang ditentukan sendiri 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) OSS 
ditargetkan akan diimplementasikan pada Juli 2021 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah 
telah membentuk INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Untuk mendorong 
pembangunan infrastruktur,pemerintah telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon 
mitra strategis 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Di awal 2020 
telah dialokasikan modal awal sebesar Rp 15 triliun dan tahun 2021 dipersiapkan tambahan 
sebesar Rp60 triliun dan diharapkan kuartal pertama, Indonesia Investment Authority bisa 
merealisasikan kegiatan ini 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Diharapkan 
partisipasi dari para stakeholder untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang telah 
dipersiapkan dapat dioperasionalisasikan secara optimal 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Undang-
Undang Cipta Kerja membantu mengurangi dampak negatif Covid-19, utamanya di sektor 
lapangan kerja. "Pemberlakuan undang-undang ini sangat tepat waktu karena akan membantu 
mengurangi dampak negatif Covid-19 terhadap mereka yang terkena dampak, terutama di sektor 
lapangan kerja," kata Airlangga saat membuka dalam diskusi daring bertajuk "Reimagining The 
Future of Indonesia", di Jakarta, Senin. 
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AIRLANGGA: PEMBERLAKUAN UU CIPTA KERJA TEPAT WAKTU 

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut 
Undang-Undang Cipta Kerja membantu mengurangi dampak negatif Covid-19, utamanya di 
sektor lapangan kerja. 

"Pemberlakuan undang-undang ini sangat tepat waktu karena akan membantu mengurangi 
dampak negatif Covid-19 terhadap mereka yang terkena dampak, terutama di sektor lapangan 
kerja," kata Airlangga saat membuka dalam diskusi daring bertajuk "Reimagining The Future of 
Indonesia", di Jakarta, Senin. 

Menurut dia, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi jembatan antara program penanganan Covid-
19 jangka pendek dan breakfrom struktural di jangka panjang. 

Pemerintah, kata dia, sebagai pemain sentral dalam perekonomian Indonesia memberikan 
fasilitas perlindungan, pemberdayaan insentif, serta pembiayaan bagi pelaku UMKM. 

"Manfaat UU Cipta Kerja bagi UMKM antara lain kemudahan untuk melakukan perizinan usaha 
dengan hanya pendaftaran, memperoleh sertifikat halal secara gratis, dan pendirian perusahaan 
atau PT bisa satu orang dengan modal yang ditentukan sendiri," jelas Airlangga. 

Selain itu, lanjut dia, melalui Online Single Submission (OSS) akan mempermudah dan 
menyederhanakan proses perizinan usaha. 

"OSS ditargetkan akan diimplementasikan pada Juli 2021," ucap Airlangga. 

Ketua Umum Partai Golkar itu menilai, usaha pemerintah lainnya untuk menggenjot 
pertumbuhan ekonomi, dengan mengesahkan berbagai regulasi turunan tentang 
ketenagakerjaan serta membentuk Indonesia Investment Authority (INA). 

"Pemerintah telah membentuk INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Untuk 
mendorong pembangunan infrastruktur,pemerintah telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan 
dan calon mitra strategis," kata dia. 

Mantan Menteri Perindustrian itu, menyebutkan pemerintah telah menyiapkan tambahan 
anggaran sebesar Rp 60 triliun sebagai modal INA untuk merealisasikan kegiatannya. 

"Di awal 2020 telah dialokasikan modal awal sebesar Rp 15 triliun dan tahun 2021 dipersiapkan 
tambahan sebesar Rp60 triliun dan diharapkan kuartal pertama, Indonesia Investment Authority 
bisa merealisasikan kegiatan ini," beber Airlangga. 

Melalui berbagai upaya tersebut Menko Airlangga optimistis tahun ini akan menjadi titik balik 
dari permasalahan akibat pandemi. 

"Diharapkan partisipasi dari para stakeholder untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang 
telah dipersiapkan dapat dioperasionalisasikan secara optimal," kata Airlangga Hartarto. 

(antara/jpnn) Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?. 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Buruh Indonesia sangat berduka cita atas meninggalnya bang 
Muchtar Pakpahan pada hari Minggu malam kemarin 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Berkali-kali dipenjara dan berkali kali pula hendak dibunuh, 
tetapi kecintaannya kepada kaum buruh dan rakyat kecil tidak surut. Dia konsisten dalam 
berjuang agar kaum buruh berhasil menggapai kesejahteraan 

positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Semoga amal budi baik bang Mochtar Pakpahan diterima Tuhan 
YME. Di tengah engkau menderita penyakit kanker; tetapi hati, pikiran, dan tindakanmu terus 
berjuang untuk kaum buruh 

neutral - Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migran t Care) Selamat jalan bang Muchtar Pakpahan. 
Keberanianmu mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia saat rejim Orde Baru hanya 
mengakui SPSI adalah teladan perlawanan 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini sudah lama kanker-
nya. Tetapi akhirnya merembet. Tetap karena sudah merembet, semalam di RS Siloam akhirnya 
meninggal. Sebetulnya jadwal kemo untuk saat-saat ini. Beliau disemayamkan di rumah duka 
RSPAD Gatot Subroto 

 

Ringkasan 

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan meninggal dunia. Muchtar sendiri merupakan pendiri serikat 
buruh independi pertama di Indonesia. Sejumlah ucapan duka cita mengalir dari para buruh. 
Salah satunya dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal. Said 
mengaku sangat kehilangan sosok Muchtar sebagai tokoh buruh. 
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MUCHTAR PAKPAHAN MENINGGAL, PRESIDEN KSPI: BURUH INDONESIA BERDUKA 

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan meninggal dunia. Muchtar sendiri merupakan pendiri serikat 
buruh independi pertama di Indonesia. Sejumlah ucapan duka cita mengalir dari para buruh. 

Salah satunya dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal. Said 
mengaku sangat kehilangan sosok Muchtar sebagai tokoh buruh. 

"Buruh Indonesia sangat berduka cita atas meninggalnya bang Muchtar Pakpahan pada hari 
Minggu malam kemarin," kara Said kepada Suara.com, Senin (22/3/2021). 

Said menyatakan, adalah tokoh buruh yang peduli kaum buruh dan rakyat kecil. Muchtar adalah 
tokoh buruh pertama di orde baru yang berani mendirikan organisasi buruh secara independen. 

"Berkali-kali dipenjara dan berkali kali pula hendak dibunuh, tetapi kecintaannya kepada kaum 
buruh dan rakyat kecil tidak surut. Dia konsisten dalam berjuang agar kaum buruh berhasil 
menggapai kesejahteraan," ungkapnya. 

Said mengaku, buruh Indonesia akan terus melanjutkan cita-cita Muchtar. Cita-cita sendiri 
memperjuangkan kesejahteraan masyarakat atau 'walfare state'. 

"Semoga amal budi baik bang Mochtar Pakpahan diterima Tuhan YME. Di tengah engkau 
menderita penyakit kanker; tetapi hati, pikiran, dan tindakanmu terus berjuang untuk kaum 
buruh," tutupnya. 

Muchtar Tutup Usia Muchtar Pakpahan meninggal dunia diungkapkan Direktur Eksekutif Migran 
Care, Wahyu Susilo, lewat akun Twitter-nya @wahyususilo. 

"Selamat jalan bang Muchtar Pakpahan. Keberanianmu mendirikan Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia saat rejim Orde Baru hanya mengakui SPSI adalah teladan perlawanan," begitu kata 
Wahyu Susilo, Senin (22/3/2021) Muchtar Pakpahan meninggal dunia juga dibenarkan oleh 
Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar. 

Menurut dia, Muchtar Pakpahan meninggal pada Minggu (21/3/2021) sekitar pukul 20.30 WIB 
di RS Siloam Sudirman akibat penyakit kanker. 

"Ini sudah lama kanker-nya. Tetapi akhirnya merembet. Tetap karena sudah merembet, 
semalam di RS Siloam akhirnya meninggal. Sebetulnya jadwal kemo untuk saat-saat ini. Beliau 
disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto," ungkap Timboel. 
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negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini yang kami belum bisa pastikan, 
yang jelas dampak Covid-19 juga menjadi perhatian 

 

Ringkasan 

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan sedang disiapkan untuk mengatur secara rinci 
pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021. Tapi, Kemenaker belum bisa memastikan 
apakah tahun ini perusahaan terdampak Covid-19 masih dapat kelonggaran lagi seperti tahun 
2020. Ini yang kami belum bisa pastikan, yang jelas dampak Covid-19 juga menjadi perhatian, 
kata Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, Senin, 22 Maret 
2021. Adapun tahun lalu, perusahaan dapat kelonggaran seperti mencicil pembayaran THR. 

 

KEMNAKER GODOK EDARAN SOAL THR 2021, BERIKUT 6 KETENTUAN 
PEMBAYARANNYA 

TEMPo.CO, Jakarta - Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan sedang disiapkan untuk mengatur 
secara rinci pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021. Tapi, Kemenaker belum bisa 
memastikan apakah tahun ini perusahaan terdampak Covid-19 masih dapat kelonggaran lagi 
seperti tahun 2020. 

"Ini yang kami belum bisa pastikan, yang jelas dampak Covid-19 juga menjadi perhatian," kata 
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. 
Adapun tahun lalu, perusahaan dapat kelonggaran seperti mencicil pembayaran THR. 

Saat ini, payung hukum untuk pembayaran THR diatur lewat Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 
2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berikut beberapa poin penting 
yang diatur di dalamnya: 1. Masa Kerja Pengusaha wajib memberikan THR bagi karyawan yang 
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sudah bekerja 1 bulan atau lebih. Ini berlaku untuk karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak 
Tertentu (PKWTT) maupun Tertentu (PKWT). 

2. Nominal Karyawan dapat THR sebesar 1 bulan upah kalau sudah bekerja 12 bulan atau lebih. 
Kalau belum sampai 12 bulan, maka dihitung dengan rumus: masa kerja dibagi 12, lalu dikali 1 
bulan upah. 

Satu bulan upah ini terdiri dari 2 komponen. Pertama upah bersih tanpa tunjangan atau upah 
pokok termasuk tunjangan tetap. Meski demikian, perusahaan tetap bisa membayar lebih besar 
dari itu. 

4. Kena PHK THR ini juga wajib diberikan untuk karyawan PKWTT dan mengalami PHK 30 hari 
sebelum hari raya keagamaan. Tapi, THR tidak berlaku untuk karyawan PKWT yang berakhir 
sebelum hari raya keagamaan. 

5. Pindah Perusahaan THR juga diberikan untuk karyawan yang dipindahkan ke perusahaan lain 
dengan masa berlanjut. Karyawan ini berhak atas THR di perusahaan baru, kalau belum dapat 
dari perusahaan lama. 

6. Denda 5 Persen Pengusaha yang terlambat membayar THR (paling lambat 7 hari) dikenai 
denda 5 persen. Ini dihitung dari total THR yang harus mereka bayarkan. Denda ini juga tidak 
menghilangkan kewajiban perusahaan membayar THR bagi karyawannya. 

Denda ini kemudian digunakan untuk kesejahteraan karyawan yang diatur dalam peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sementara kalau tidak membayar denda terkait THR 
sama sekali, maka perusahaan dikenai sanksi administratif. 

FAJAR PEBRIANTO . 
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neutral - Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migran t Care) Selamat jalan bang Muchtar Pakpahan. 
Keberanianmu mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia saat rejim Orde Baru hanya 
mengakui SPSI adalah teladan perlawanan 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini sudah lama kanker-
nya. Tetapi akhirnya merembet. Tetap karena sudah merembet, semalam di RS Siloam akhirnya 
meninggal. Sebetulnya jadwal kemo untuk saat-saat ini. Beliau disemayamkan di rumah duka 
RSPAD Gatot Subroto 

 

Ringkasan 

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan meninggal dunia. Muchtar Pakpahan merupakan pendiri serikat 
buruh independi pertama di Indonesia. Muchtar Pakpahan meninggal dunia diungkapkan 
Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo, lewat akun Twitter-nya @wahyususilo. "Selamat 
jalan bang Muchtar Pakpahan. Keberanianmu mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia saat 
rejim Orde Baru hanya mengakui SPSI adalah teladan perlawanan," begitu kata Wahyu Susilo, 
Senin (22/3/2021) seperti dilansir solopos.com . 

 

TOKOH BURUH MUCHTAR PAKPAHAN MENINGGAL DUNIA 

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan meninggal dunia. Muchtar Pakpahan merupakan pendiri serikat 
buruh independi pertama di Indonesia. 

Muchtar Pakpahan meninggal dunia diungkapkan Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo, 
lewat akun Twitter-nya @wahyususilo. 

"Selamat jalan bang Muchtar Pakpahan. Keberanianmu mendirikan Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia saat rejim Orde Baru hanya mengakui SPSI adalah teladan perlawanan," begitu kata 
Wahyu Susilo, Senin (22/3/2021) seperti dilansir solopos.com . 
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Muchtar Pakpahan meninggal dunia juga dibenarkan oleh Pengamat Ketenagakerjaan Timboel 
Siregar. 

Menurut dia, Muchtar Pakpahan meninggal pada Minggu (21/3/2021) sekitar pukul 20.30 WIB 
di RS Siloam Sudirman akibat penyakit kanker. 

"Ini sudah lama kanker-nya. Tetapi akhirnya merembet. Tetap karena sudah merembet, 
semalam di RS Siloam akhirnya meninggal. Sebetulnya jadwal kemo untuk saat-saat ini. Beliau 
disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto," ungkap Timboel. 

Muchtar Pakpahan merupakan pendiri sekaligus mantan Ketua Umum DPP Serikat Buruh 
Sejahtera Indonesia yang menjadi organisasi buruh independen pertama di Indonesia. 

Ia aktif memperjuangkan nasib kaum buruh sejak era Orde Baru. Pria kelahiran Bah Jambi 2 
Tanah Jawa, Simalungun, Sumatra Utara, ini memulai kariernya sebagai pengacara pada 1978 
dan menjadi advokat pada 1986. Saat itu, Muchtar bahkan memberikan konsultasi hukum gratis 
bagi rakyat kecil. 

Berkat kegigihannya membela kaum buruh, Muchtar Pakpahan meraih berbagai penghargaan 
hak asasi manusia internasional. 

Muchtar Pakpahan juga pernah menjadi anggota Governing Body ILO mewakili Asia dan Vice 
President World Confederation of Labor (ILO). 
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neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saat ini di rumah duka 
RSPAD Gatot Soebroto 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Sekitar jam 22.30 WIB, 
Bang Muchtar meninggal di RS siloam Semanggi. 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Bang Muchtar cerita 
kalau kankernya sudah bersih dan kembali beraktivitas membela hak-hak buruh khususnya 
mengkritisi UU cipta Kerja. Tetapi muncul lagi kanker lainnya sehingga Bang Muchtar harus 
berobat kembali. Sebenarnya saat-saat ini jadwal kemo Bang Muchtar 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Bang Muchtar cerita kalau 
kankernya sudah bersih dan kembali beraktivitas membela hak-hak buruh khususnya mengkritisi 
UU cipta Kerja. 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kepentingan rakyat 
seperti tercermin dalam kasus nyata masalah tanah atau buruh, tidak terartikulasikan efektif oleh 
DPR 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Karena aspirasi rakyat 
baru terartikulasikan dan diperhatikan begitu muncul campur tangan dan tekanan dari luar negeri 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Akibatnya munculah 
pelbagai media baru LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang berhubungan erat dengan 
lembaga sosial dan hak asasi di luar negeri. 

 

  



 

131 
 

Ringkasan 

Kabar duka datang dari dunia buruh Indonesia. Tokoh buruh nasional, Muchtar Pakpahan 
dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (21/3/2021) kemarin. Kabar meninggalnya Muchtar 
Pakpahan dibenarkan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar . 

 

PROFIL MUCHTAR PAKPAHAN, TOKOH BURUH PERAIH PENGHARGAAN 
INTERNASIONAL, TAK GENTAR WALAU KERAP DIBUI 

Kabar duka datang dari dunia buruh Indonesia. Tokoh buruh nasional, Muchtar Pakpahan 
dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (21/3/2021) kemarin. 

Kabar meninggalnya Muchtar Pakpahan dibenarkan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch, 
Timboel Siregar . 

Menurut Timboel, Muchtar Pakpahan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, 
Minggu (21/3/2021), sekitar pukul 22.30 WIB. 

"Sekitar jam 22.30 WIB, Bang Muchtar meninggal di RS siloam Semanggi." "Saat ini di rumah 
duka RSPAD Gatot Soebroto," ujar Timboel melalui pesan singkat, dikutip dari Kompas.com, 
Senin (22/3/2021). 

Timboel mengatakan, Muchtar Pakpahan sebelumnya terkena kanker nasofaring dan sempat 
menjalani pengobatan di Penang, Malaysia. 

Setelah menjalani perawatan, Muchtar Pakpahan sempat mengungkapkan kanker yang 
dideritanya mulai bersih. 

Tak lama, Muchtar Pakpahan kembali melanjutkan aktivitasnya dalam gerakan buruh, salah 
satunya terkait penolakan UU Cipta Kerja . 

"Bang Muchtar cerita kalau kankernya sudah bersih dan kembali beraktivitas membela hak-hak 
buruh khususnya mengkritisi UU cipta Kerja." "Tetapi muncul lagi kanker lainnya sehingga Bang 
Muchtar harus berobat kembali. Sebenarnya saat-saat ini jadwal kemo Bang Muchtar," ucap dia. 

Muchtar Pakpahan dikenal sebagai tokoh buruh nasional yang tak gentar meski kerap keluar 
masuk penjara di era Soeharto. 

Atas jasanya memperjuangkan hak buruh, Muchtar Pakpahan pun kerap dianugerahi banyak 
penghargaan hingga tingkat internasional. 

Lantas bagaimana sosok dan rekam jejak Muchtar Pakpahan dalam dunia buruh? Berikut 
Tribunnews.com rangkum rekam jejak dari tokoh buruh nasional, Muchtar Pakpahan : Muchtar 
Pakpahan lahir di Bah Jambi II, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatra Utara pada 21 Desember 
1953 silam. 

Muchtar merupakan Pendiri sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Buruh 
Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 1992-2003. 

Tokoh lain yang terlibat pendirian SBSI antara lain Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Sabam 
Sirait, dan Sukowaluyo. 

Kabar Duka, Tokoh Gerakan Buruh Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia Mereka merupakan 
tokoh di antara 107 deklarator yang terlibat dalam pendirian SBSI. 

Muchtar Pakpahan merupakan sosok aktivis yang aktif mengkritik rezim Orde Baru. 
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Ketika meraih gelar doktor hukum di Universitas Indonesia (UI) pada 1993, ia terpaksa harus 
berurusan dengan hukum. 

Hal itu lantaran disertasinya yang berjudul "Pelaksanaan Tugas dan Hak DPR Masa Kerja 1982-
1987". 

Inti dari disertasi itu adalah pemerintahan Orde Baru melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 
1945. 

Dilansir dari dokumentasi Harian Kompas, dalam disertasi itu, Muchtar Pakpahan menyorot 
sistem politik dan hukum, tata tertib DPR, dan kondisi anggota DPR. 

Muchtar Pakpahan juga mengkritik budaya politik yang ada tidak mendukung demokratisasi, 
justru menghambatnya. 

"Kepentingan rakyat seperti tercermin dalam kasus nyata masalah tanah atau buruh, tidak 
terartikulasikan efektif oleh DPR," kata Muchtar Pakpahan saat mempertahankan disertasinya. 

"Akibatnya munculah pelbagai media baru LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang 
berhubungan erat dengan lembaga sosial dan hak asasi di luar negeri." "Karena aspirasi rakyat 
baru terartikulasikan dan diperhatikan begitu muncul campur tangan dan tekanan dari luar 
negeri," kata Muchtar Pakpahan . 

Dua hari setelah menerbitkan disertasi itu, pria yang biasa disapa Bang Muchtar ini dibawa ke 
Badan Intelijen ABRI (BIA). 

Ia diminta mengubah isi disertasi karena dianggap membahayakan keselamatan negara. 

Upah Nominal Buruh Tani Masih Jauh di Bawah Kuli Bangunan Pada Januari 1994, Muchtar 
Pakpahan kemudian ditahan di Semarang, Agustus 1994 dan bebas pada Mei 1995. 

Disertasi itu kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul DPR RI Semasa Orde Baru (1994). 

Namun, Muhctar Pakpahan kembali mendekam penjara pada 1996 di LP Cipinang. 

Ia keluar-masuk penjara akibat rangkaian disertasi yang selanjutnya terbit buku "Potret Negara 
Indonesia", yang isinya diperlukan reformasi sebagai alternatif revolusi. 

Saat itu, Muchtar Pakpahan terancam hukuman mati karena melakukan subversi terhadap 
Presiden Soeharto. 

Ketika Muchtar Pakpahan di penjara, lagu-lagu perjuangan dan lagu rohani tercipta dan hingga 
kini masih didendangkan. 

Total ada 25 lagu ciptaan Muchtar. 

Setelah mengakhiri kebersamaan dengan SBSI, ia kemudian mendirikan Partai Buruh Sosial 
Demokrat pada 2003. 

Muchtar Pakpahan pun didapuk menjadi ketua umum. 

Muchtar Pakpahan mendirikan partai ini tak lepas dari kekecewaannya terhadap teman-
temannya yang duduk di DPR RI karena menyetujui outsourcing dan kontrak dimasukkan dalam 
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Ketika menjadi Ketua Umum PBSD, ia harus meninggalkan beberapa jabatan lainnya. 
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Yaitu sebagai Ketua Umum DPP SBSI, Governing Body ILO dan Wakil Presiden Konfederasi Buruh 
Sedunia. 

Pada 2010, ia menanggalkan partai tersebut dan mengalihkan konsentrasi di firma hukum, 
Muchtar Pakpahan Associates dan menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen 
Indonesia (UKI). 

Penghargaan Internasional Aksi-aksi Muchtar melawan ketidakadilan mendapat sorotan dari 
dunia internasional. 

Jasanya yang tak gentar keluar masuk penjara demi menyejahterahkan kaum buruh disoroti. Ia 
pun mendapat penghargaan internasional dari negeri Belanda, Geuzenpenning. 

Adapun, Geuzenpenning adalah penghargaan Belanda yang diberikan kepada orang atau 
organisasi yang telah memperjuangkan demokrasi dan melawan kediktatoran, rasisme, dan 
diskriminasi. 

Dalam laman resminya pada 1998, Geuzenpenning menuliskan Muchtar Pakpahan sempat 
mengajar di universitas di Medan dan Jakarta hingga tahun 1990 dan bekerja sebagai jurnalis di 
berbagai majalah. 

Dalam tulisan pada 1998 itu, Muchtar sempat ditangkap pada tahun 1994 setelah terjadi 
kerusuhan industri di Medan dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. 

Minta Keadilan, Buruh Menolak Tunjangan Hari Raya Kembali Dicicil Kemudian, Muchtar 
dibebaskan dalam waktu singkat, tetapi tidak lama kemudian ditahan lagi jika terjadi kerusuhan 
baru. 

Sejak itu, menjadi jelas bahwa Muchtar dituntut atas ide-ide politik dan sosialnya dan bukan atas 
tindakan damai-nya. 

- George Meany Award dari AFL CIO USA (1997) - Rule of Law Award dari ABA USA (1997) - 
Peace of Justice Award dari Rainbow Push Coalition (1997) - Honoris Causa dari Dickenson 
College (1997) - Geuzenpenning from Netherlands (Mach 1998) - Labor Right Defender Award 
from CLC Canada (June 1998) - Labor Right. Defender, from the Presiden of france and Secretary 
- General of UNO when celebrating 50 year human right declaration, 10 December 1998 in Paris. 

- Time Magazine's Asia's 100 most influential people of 1996. 
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Ringkasan 

Setelah menyelesaikan pelatihan Kartu Prakerja, peserta dapat men-download sertifikat yang 
telah didapatkan. Sertifikat Prakerja menjadi syarat untuk mendapatkan insentif dari Prakerja. 
Bagi peserta yang memilih pelatihan pada platform mitra Kemenaker, setelah melakukan 
pelatihan, dapat mendownload sertifikat pelatihan Prakerja. 

 

CARA DOWNLOAD SERTIFIKAT PRAKERJA DARI PELATIHAN MITRA KEMENAKER 

Setelah menyelesaikan pelatihan Kartu Prakerja, peserta dapat men-download sertifikat yang 
telah didapatkan. 

Sertifikat Prakerja menjadi syarat untuk mendapatkan insentif dari Prakerja. 

Bagi peserta yang memilih pelatihan pada platform mitra Kemenaker, setelah melakukan 
pelatihan, dapat mendownload sertifikat pelatihan Prakerja. 

Berikut ini cara mendownload sertifikat Prakerja di platform mitra digital Kemenaker: Untuk 
mendapatkan sertifikat dipastikan peserta telah mengisi ulasan dan rating lembaga pelatihan. 

Mulai 19 Maret 2021 pengisian ulasan dan rating pelatihan bagi peserta yang memilih pelatihan 
pada mitra Kemenaker dapat melakukan pengisian langsung pada dashboard Prakerja. 

Jika sertifikat belum juga muncul peserta sebaiknya memastikan dahulu bahwa dirinya sudah 
dinilai oleh lembaga pelatihan di Sisnaker. Profil lembaga bisa dilihat melalui laman 
kelembagaan.kemnaker.go.id Bagi peserta yang ingin mengikuti pelatihan lain sertifikat 
pelatihan harus terlebih dahulu keluar. 

Berikut ini sejumlah syarat untuk mengikuti pelatihan lain Untuk diketahui, Program Prakerja 
memberikan insentif senilai total Rp 3.550.000. 

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Peserta Prakerja dapat menerima insentif jika 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: . 
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Ringkasan 

Bagi sebagian besar orang, liburan adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Namun, 
terkadang kita bingung untuk mengisi kegiatan di hari libur. Salah satu kegiatan yang dapat 
kamu lakukan adalah . Dikutip dari buku yang ditulis oleh H. Amirulloh Syarbini (2011: 113), 
silaturahmi berasal dari bahasa Arab yang artinya hubungan keluarga yang bertalian darah. 
Melalui silaturahmi kamu dapat menghubungkan sesuatu yang memungkinkan terjadinya 
kebaikan, serta menolak sesuatu yang memungkinkan terjadinya keburukan dalam batas 
kemampuan. Silaturahmi dapat kamu jadikan pilihan yang tepat untuk mengisi jadwal libur Mei 
2021. Jadwal libur Mei 2021 yang telah disesuaikan dengan keputusan Pemangkasan yang 
tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 281 Tahun 
2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021. 

JADWAL LIBUR MEI 2021 UNTUK MENYUSUN RENCANA SILATURAHMI 

Bagi sebagian besar orang, liburan adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Namun, 
terkadang kita bingung untuk mengisi kegiatan di hari libur. Salah satu kegiatan yang dapat 
kamu lakukan adalah . Dikutip dari buku yang ditulis oleh H. Amirulloh Syarbini (2011: 113), 
silaturahmi berasal dari bahasa Arab yang artinya hubungan keluarga yang bertalian darah. 
Melalui silaturahmi kamu dapat menghubungkan sesuatu yang memungkinkan terjadinya 
kebaikan, serta menolak sesuatu yang memungkinkan terjadinya keburukan dalam batas 
kemampuan. 

Silaturahmi dapat kamu jadikan pilihan yang tepat untuk mengisi jadwal libur Mei 2021. Jadwal 
libur Mei 2021 yang telah disesuaikan dengan keputusan Pemangkasan yang tertuang dalam 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, 
Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021. 

Berikut jadwal libur Mei 2021 untuk menyusun rencana silaturahmi selama masa pandemik: 1 
Mei: Hari Buruh Internasional 13 Mei: Kenaikan Isa Al Masih 13-14 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 
Hijriah 26 Mei: Hari Raya Waisak 2565 12 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Itulaj jadwal libur 
Mei 2021 untuk Menyusun rencana silaturahmi selama masa . Selamat bersilaturahmi, jangan 
lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Salam sehat! (CL). 
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Ringkasan 

Bagi sebagian besar orang, adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Dikutip dari buku yang 
ditulis oleh Jubilee Enterprise (2010: 138), liburan merupakan suatu masa di mana setiap orang 
bebas dari pekerjaan sehingga dapat mengisi waktunya untuk berbagai kegiatan yang 
menyenangkan dan menyegarkan pikiran. yang dicantumkan di bawah telah disesuaikan dengan 
keputusan Pemangkasan cuti yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), Menteri 
Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021. 

 

JADWAL LIBUR APRIL 2021 YANG PERLU DIKETAHUI UNTUK KEGIATAN YANG 
MENYENANGKAN 

Bagi sebagian besar orang, adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Dikutip dari buku yang 
ditulis oleh Jubilee Enterprise (2010: 138), liburan merupakan suatu masa di mana setiap orang 
bebas dari pekerjaan sehingga dapat mengisi waktunya untuk berbagai kegiatan yang 
menyenangkan dan menyegarkan pikiran. 

yang dicantumkan di bawah telah disesuaikan dengan keputusan Pemangkasan cuti yang 
tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, 
Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021. 

Berikut jadwal libur April 2021 yang perlu diketahui untuk memilih waktu refreshing atau yang 
menyenangkan. 

Nasional 2021 pada bulan April jatuh pada tanggal . Seperti tahun-tahun sebelumnya, Wafat Isa 
Al Masih jatuh pada hari Jumat dan disambung dengan akhir pekan pada hari Sabtu dan Minggu. 
Pada tanggal tersebut, kamu dapat menikmati hari libur nasional yang ditambah dengan libur 
akhir pekan. Terpikir utuk liburan? (CL). 
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Narasumber 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Sekitar pukul 22.30 
WIB, Bang Muchtar meninggal di RS Siloam Semanggi. Saat ini di rumah duka RSPAD Gatot 
Soebroto 

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pelaksanaan Tugas dan 
Hak DPR Masa Kerja 1982-1987 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kepentingan rakyat 
seperti tercermin dalam kasus nyata masalah tanah atau buruh, tidak terartikulasikan efektif oleh 
DPR 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Akibatnya muncullah 
pelbagai media baru LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang berhubungan erat dengan 
lembaga sosial dan hak asasi di luar negeri. Karena aspirasi rakyat baru terartikulasikan dan 
diperhatikan begitu muncul campur tangan dan tekanan dari luar negeri 

 

Ringkasan 

Pendiri sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 
(SBSI) periode 1992-2003, Muchtar Pakpahan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, 
Jakarta, Minggu (21/3/2021), sekitar pukul 22.30 WIB. Muchtar Pakpahan meninggal karena 
menderita kanker. Hal itu itu disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar 
ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (22/3/2021) pagi. 
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PROFIL MENDIANG MUCHTAR PAKPAHAN, TOKOH BURUH YANG KERAP 
DIPENJARA DI ERA SOEHARTO 

JAKARTA, - Pendiri sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia (SBSI) periode 1992-2003, Muchtar Pakpahan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam 
Semanggi, Jakarta, Minggu (21/3/2021), sekitar pukul 22.30 WIB. 

Muchtar Pakpahan meninggal karena menderita kanker. Hal itu itu disampaikan Koordinator 
Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (22/3/2021) pagi. 

"Sekitar pukul 22.30 WIB, Bang Muchtar meninggal di RS Siloam Semanggi. Saat ini di rumah 
duka RSPAD Gatot Soebroto," ujar Timboel melalui pesan singkat. 

Pria kelahiran Bah Jambi II, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara 21 Desember 1953 ini 
mendirikan SBSI yang diketuainya pada 1992. 

Tokoh lain yang terlibat pendirian SBSI antara lain Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Sabam 
Sirait, Sukowaluyo. Mereka merupakan tokoh di antara 107 deklarator. 

Muchtar Pakpahan merupakan sosok aktivis yang getol mengkritik rezim Orde Baru. 

Ketika meraih gelar doktor hukum di Universitas Indonesia (UI) pada 1993, ia terpaksa harus 
berurusan dengan hukum. 

Ini tak lepas dari disertasinya berjudul "Pelaksanaan Tugas dan Hak DPR Masa Kerja 1982-1987", 
yang pada intinya pemerintahan Orde Baru melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Dilansir dari dokumentasi Harian Kompas, dalam disertasi itu Muchtar Pakpahan menyorot bahwa 
sistem politik dan hukum, tata tertib DPR, kondisi anggota DPR, dan budaya politik yang ada 
tidak mendukung demokratisasi, malahan justru menghambatnya. 

"Kepentingan rakyat seperti tercermin dalam kasus nyata masalah tanah atau buruh, tidak 
terartikulasikan efektif oleh DPR," kata Pakpahan saat mempertahankan disertasinya. 

"Akibatnya muncullah pelbagai media baru LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang 
berhubungan erat dengan lembaga sosial dan hak asasi di luar negeri. Karena aspirasi rakyat 
baru terartikulasikan dan diperhatikan begitu muncul campur tangan dan tekanan dari luar 
negeri," tuturnya. 

Dua hari setelah menerbitkan disertasi itu, pria yang biasa disapa Bang Muchtar ini dibawa ke 
Badan Intelijen ABRI (BIA) diminta mengubah isi disertasi karena dianggap membahayakan 
keselamatan negara. 

Pada Januari 1994, Muchtar kemudian ditahan di Semarang, Agustus 1994 dipenjarakan di 
Medan dan bebas pada Mei 1995. 

Disertasi itu kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul DPR RI Semasa Orde Baru (1994) 
Namun, Muhctar kembali mendekam penjara pada 1996 di LP Cipinang. Ia keluar-masuk penjara 
akibat rangkaian disertasi yang selanjutnya terbit buku "Potret Negara Indonesia", yang isinya 
diperlukan reformasi sebagai alternatif revolusi. 

Saat itu, Muchtar terancam hukuman mati karena melakukan subversi terhadap Presiden 
Soeharti. 

Ketika Muchtar di penjara, lagu-lagu perjuangan dan lagu rohani tercipta dan hingga kini masih 
didendangkan. Total ada 25 lagu ciptaan Muchtar. 
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Pada 2003, Muchtar kemudian mendirikan Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) dan di partai 
tersebutlah ia menjadi ketua umum. 

Muchtar mendirikan partai ini tak lepas akibat kekecewaannya terhadap teman-temannya yang 
duduk di DPR RI karena menyetujui outsourcing dan kontrak dimasukkan dalam UU Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Ketika menjadi Ketua Umum PBSD, ia harus meninggalkan beberapa jabatan lainnya, yaitu 
sebagai Ketua Umum DPP SBSI, Governing Body ILO dan Wakil Presiden Konfederasi Buruh 
Sedunia. 
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neutral - Titus Jogaswitan (Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker, Dinar) Mungkin awal puasa (SE terbit) 

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Bila THR tidak seratus persen maka daya beli buruh makin 
terpukul di tengah pandemi corona 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan masih menggodok ketentuan mengenai pembayaran Tunjangan 
Hari Raya ( THR ) untuk tahun 2021. Ketentuan itu akan tertuang dalam bentuk Surat Edaran 
Menteri Ketenagakerjaan, seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin awal puasa (SE terbit), kata 
Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja, Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitan, saat dihubungi di Jakarta, Senin, 22 Maret 
2021. 

 

KAPAN KETENTUAN MENAKER SOAL THR 2021 TERBIT? 

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan masih menggodok ketentuan mengenai 
pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) untuk tahun 2021. Ketentuan itu akan tertuang dalam 
bentuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, seperti tahun-tahun sebelumnya. 

"Mungkin awal puasa (SE terbit)," kata Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitan, saat 
dihubungi di Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. 

Adapun tahun ini, awal puasa atau 1 Ramadan jatuh sekitar 13 April 2021. Tapi, Dinar belum 
menjelaskan apakah ada kelonggaran pembayaran THR lagi seperti tahun lalu atau tidak. 

Saat ini, muncul sejumlah usulan terkait pembayaran THR 2021. Sebagian pengusaha 
mengusulkan ada pertimbangan khusus untuk industri yang masih terdampak Covid-19. 
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Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berharap THR 
tahun ini tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. "Bila THR tidak seratus persen maka daya beli buruh 
makin terpukul di tengah pandemi corona," kata dia. 

Saat ini, ketentuan mengenai THR diatur dalam Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016. Dalam 
beleid tersebut, perusahaan wajib membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya 
keagamaan. 

Tapi, kebijakan soal pembayaran THR itu harus lewat kesepakatan antara pengusaha dan buruh. 
"Proses dialog dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal 
perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," demikian tertulis 
dalam surat edaran tersebut. 

FAJAR PEBRIANTO . 
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neutral - Timboel Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan) Ini sudah lama kanker-nya. Tetapi 
akhirnya merembet. Tetap karena sudah merembet, semalam di RS Siloam akhirnya meninggal. 
Sebetulnya jadwal kemo untuk saat-saat ini. Beliau disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot 
Subroto 

 

Ringkasan 

Muchtar Pakpahan, tokoh buruh sekaligus pendiri serikat buruh independen pertama di 
Indonesia, meninggal dunia. Kabar meninggalnya Muchtar diungkapkan oleh Direktur Eksekutif 
Migran Care, Wahyu Susilo, lewat akun Twitter-nya @wahyususilo. "Selamat jalan bang Muchtar 
Pakpahan . Keberanianmu mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia saat rejim Orde Baru 
hanya mengakui SPSI adalah teladan perlawanan," seperti dikutip Liputan6.com, Senin 
(22/3/2021). 

 

TOKOH BURUH MUCHTAR PAKPAHAN MENINGGAL DUNIA 

Jakarta - Muchtar Pakpahan, tokoh buruh sekaligus pendiri serikat buruh independen pertama 
di Indonesia, meninggal dunia. 

Kabar meninggalnya Muchtar diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo, 
lewat akun Twitter-nya @wahyususilo. 

"Selamat jalan bang Muchtar Pakpahan . Keberanianmu mendirikan Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia saat rejim Orde Baru hanya mengakui SPSI adalah teladan perlawanan," seperti 
dikutip Liputan6.com, Senin (22/3/2021). 

Kabar meninggalnya Muchtar Pakpahan juga dibenarkan oleh Pengamat Ketenagakerjaan 
Timboel Siregar. Menurut dia, Muchtar Pakpahan meninggal pada Minggu, 21 Maret 2011 sekitar 
pukul 20.30 WIB di RS Siloam Sudirman akibat penyakit kanker. 
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"Ini sudah lama kanker-nya. Tetapi akhirnya merembet. Tetap karena sudah merembet, 
semalam di RS Siloam akhirnya meninggal. Sebetulnya jadwal kemo untuk saat-saat ini. Beliau 
disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto," ungkap dia. 

Muchtar Pakpahan merupakan pendiri sekaligus mantan Ketua Umum DPP Serikat Buruh 
Sejahtera Indonesia yang menjadi organisasi buruh independen pertama di Indonesia. 

Muchtar Pakpahan telah aktif memperjuangkan nasib kaum buruh sejak era Orde Baru. Pria 
kelahiran Bah Jambi 2 Tanah Jawa, Simalungun, Sumatra Utara, ini memulai kariernya sebagai 
pengacara pada 1978 dan menjadi advokat pada 1986. Saat itu, Muchtar bahkan memberikan 
konsultasi hukum gratis bagi rakyat kecil. 

Berkat kegigihannya membela kaum buruh, Muchtar Pakpahan meraih berbagai penghargaan 
hak asasi manusia internasional. Muchtar Pakpahan juga pernah menjadi anggota Governing 
Body ILO mewakili Asia dan Vice President World Confederation of Labor (ILO). 
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Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Reimagining 
the future of Indonesia 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah 
akan terus melanjutkan anggaran penanganan covid-19 dan program pemulihan ekonomi 
nasional dengan meningkatkan anggaran menjadi Rp 699,43 triliun atau sekitar Rp 49,6 miliar. 
Jumlah ini naik 21% dibandingkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) PPKM Mikro 
terbukti berhasil menurunkan angka kasus aktif, tingkat kematian, serta berhasil meningkatkan 
tingkat kesembuhan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah 
mengharapkan partisipasi dari para stakeholder. Pemerintah akan selalu membutuhkan kerja 
sama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat 
dilaksanakan dengan baik 

 

Ringkasan 

Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini mulai membaik. Hal itu terlihat dari angka 
persentase kasus aktif dan tingkat kesembuhan yang sudah lebih tinggi dari rata-rata global. 
Terkendalinya penanganan sisi kesehatan membuat pemerintah optimistis tahun 2021 menjadi 
titik balik berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19. Menurut Airlangga, pemerintah juga 
telah mengesahkan berbagai regulasi turunan tentang ketenagakerjaan terkait dengan 
penggunaan tenaga kerja asing, pengupahan, perjanjian kerja, dan pelaksanaan asuransi 
jaminan kehilangan pekerjaan Upaya lainnya dengan pembentukan Indonesia investment 
authority atau Ina sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Untuk mendorong 
pembangunan infrastruktur pemerintah telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon 
mitra strategis. Di tahun 2020 telah dialokasikan modal awal sebesar Rp15 triliun, dan tahun 
2021 dipersiapkan tambahan sebesar Rp60 triliun. Diharapkan kwartal pertama, Indonesia 
investment authority ini bisa merealisasikan kegiatannya. 
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MENKO PEREKONOMIAN: 2021 JADI MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI 

Berita Financial | Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini mulai membaik. Hal itu terlihat 
dari angka persentase kasus aktif dan tingkat kesembuhan yang sudah lebih tinggi dari rata-rata 
global. Terkendalinya penanganan sisi kesehatan membuat pemerintah optimistis tahun 2021 
menjadi titik balik berbagai permasalahan akibat pandemi Covid-19. 

"Ekonomi Indonesia diproyeksikan kembali pulih di kisaran antara 4 - 5,5% tahun ini. Tahun lalu, 
ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 2,07%. Angka itu lebih tinggi dari negara G20 
dan kita di peringkat 4 di bawah China, Turki, dan Korea Selatan," kata Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberi sambutan dalam acara Webinar DBS 
Asian Insight dan Katadata Indonesia Data and Economic Conference IDE 2021 dengan tema 
"Reimagining the future of Indonesia", Senin (22/3). 

Menurut Airlangga, pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 didorong dengan peningkatan 
konsumsi, investasi, dan ekspor yang sejalan dengan kelanjutan program pemulihan ekonomi 
nasional serta implementasi UU cipta kerja. Program tersebut dibarengi dengan program 
vaksinasi dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. 

Untuk menjaga momentum pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah telah 
mempersiapkan beberapa langkah dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional 
di tahun 2021. Langkah itu di antaranya memulihkan rasa aman bagi masyarakat melalui 
percepatan vaksinasi; pemberlakuan PPKM mikro untuk menekan laju penyebaran covid-19; dan 
percepatan realisasi belanja pemerintah di kwartal pertama 2021. 

"Pemerintah akan terus melanjutkan anggaran penanganan covid-19 dan program pemulihan 
ekonomi nasional dengan meningkatkan anggaran menjadi Rp 699,43 triliun atau sekitar Rp 49,6 
miliar. Jumlah ini naik 21% dibandingkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional di 
tahun 2020," ujar Airlangga. 

Selain itu, pemerintah juga akan fokus terhadap program vaksinasi untuk mempercepat 
pemulihan kesehatan yang mencapai herd immunity 70% dan target 182 juta masyarakat 
Indonesia akan divaksinasi. Jumlah vaksin 426,8 juta diharapkan selesai di akhir tahun ini. 

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, seiring program vaksinasi, pemerintah menerapkan 
kebijakan PPKM Mikro di tingkat desa dan kelurahan. PPKM Mikro telah diperpanjang hingga 
tahap ke-1V yaitu antara 23 Maret - 5 April 2021 serta perluasan penerapan menjadi 15 provinsi. 
"PPKM Mikro terbukti berhasil menurunkan angka kasus aktif, tingkat kematian, serta berhasil 
meningkatkan tingkat kesembuhan," tuturnya. 

Ia melanjutkan, momentum pemulihan ekonomi saat ini tentu harus bisa dimanfaatkan untuk 
mendorong reformasi struktural dengan memperbaiki iklim investasi. Selain itu juga membuat 
perijinan usaha menjadi sederhana dan cepat sehingga investasi meningkat dan lapangan kerja 
tercipta. 

Reformasi struktural di Indonesia dilakukan melalui UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja. UU ini menjadi jembatan antara program penanganan Covid-19 jangka pendek dan reform 
struktural di jangka panjang. Pemberlakukan UU ini sangat tepat waktu karena akan membantu 
mengurangi dampak negatif Covid-19 terhadap mereka yang terkena dampak terutama di sektor 
lapangan kerja. 

Melalui UU Cipta Kerja pemerintah memberikan fasilitas perlindungan, pemberdayaan, insentif 
serta pembiayaan bagi usaha mikro kecil. Seperti diketahui, UMKM memiliki peran sentral di 
dalam perekonomian. Manfaat UU Cipta kerja bagi UMKM antara lain kemudahan melakukan 
perizinan usaha dengan hanya pendaftaran, memperoleh sertifikasi halal secara gratis, dan 
pendirian perusahaan atau PT bisa satu orang dengan modal yang ditentukan sendiri. 
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Pemerintah juga mengatur norma, standar, prosedur, kriteria, yang berbasis risiko dari turunan 
UU Ciptaker pemerintah. Proses perizinan usaha akan dilakukan dengan sistem online single 
submission yang ditargetkan akan diimplementasi di bulan Juli 2021. Reform ini tentunya 
diharapkan perizinan menjadi mudah, cepat, sederhana dan transparan. 

Menurut Airlangga, pemerintah juga telah mengesahkan berbagai regulasi turunan tentang 
ketenagakerjaan terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing, pengupahan, perjanjian kerja, 
dan pelaksanaan asuransi jaminan kehilangan pekerjaan Upaya lainnya dengan pembentukan 
Indonesia investment authority atau Ina sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Untuk 
mendorong pembangunan infrastruktur pemerintah telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan 
dan calon mitra strategis. Di tahun 2020 telah dialokasikan modal awal sebesar Rp15 triliun, dan 
tahun 2021 dipersiapkan tambahan sebesar Rp60 triliun. Diharapkan kwartal pertama, Indonesia 
investment authority ini bisa merealisasikan kegiatannya. 

"Pemerintah mengharapkan partisipasi dari para stakeholder. Pemerintah akan selalu 
membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa 
kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik," pungkas Airlangga. 
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Ringkasan 

MENAKER Ida Fauziah diminta mundur oleh Ketua KSPI Said Ikbal, gara-gara mengizinkan 
perusahaan cicil THR karyawannya. Masa pandemi Corona begini, masih bisa kerja saja sudah 
bagus. 

 

STEMPEL 

MENKO Polhukam Mahfud MD bilang, meski sikap hakim kurang tegas terhadap ulah Habib Riziek 
Shihab, pemerintah tak bisa memberi masukan. 

Karena hakim itu alat negara, bukan pemerintah. 

***** 

MENURUT hasil survei Indikator Politik, di mata anak muda Anies Basweden merupakan Capres 
terkuat di 2024, baru menyusul Ganjar Pranowo. 

*Belanda masih jauh, jangan dikompor-kompori. 

***** 

MENAKER Ida Fauziah diminta mundur oleh Ketua KSPI Said Ikbal, gara-gara mengizinkan 
perusahaan cicil THR karyawannya. 

Masa pandemi Corona begini, masih bisa kerja saja sudah bagus. 

***** 

Suara pembaca 
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Narasumber 

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ketika harga melambung, buruh banyak dirumahkan, 
upahnya tidak dibayar 100 persen, dihantam lagi dengan THR yang dicicil, ini sangat memukul 
daya beli buruh, 

negative - Sai Iqbal (None) Ketika harga melambung, buruh banyak dirumahkan, upahnya tidak 
dibayar 100 persen, dihantam lagi dengan THR yang dicicil, ini sangat memukul daya beli buruh 

negative - Sai Iqbal (None) Kami minta pembayaran THR dilakukan secara penuh, tidak dicicil. 
Jika perusahaan tidak mampu, harus berunding dengan serikat buruh 

 

Ringkasan 

Setahun terakhir, pandemi Covid-19 telah "memukul" daya beli masyarakat terutama kalangan 
buruh karena tidak sedikit perusahaan yang memangkas atau menunda sejumlah hak yang biasa 
diterima buruh. Daya beli buruh makin terpukul setelah Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan 
SE No.M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di 
Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Melalui surat edaran itu, pemerintah membuka 
peluang kepada perusahaan untuk membayar THR tahun 2020 secara dicicil. 

 

BERHARAP THR 2021 DIBAYAR PENUH, TIDAK DICICIL ATAU DITUNDA 

Setahun terakhir, pandemi Covid-19 telah "memukul" daya beli masyarakat terutama kalangan 
buruh karena tidak sedikit perusahaan yang memangkas atau menunda sejumlah hak yang biasa 
diterima buruh. Daya beli buruh makin terpukul setelah Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan 
SE No.M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di 
Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Melalui surat edaran itu, pemerintah membuka 
peluang kepada perusahaan untuk membayar THR tahun 2020 secara dicicil. 

Surat Edaran yang diterbitkan 6 Mei 2020 itu memuat 4 poin, salah satunya menyebut bagi 
perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan, 
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harus dicari solusi melalui proses dialog antara pengusaha dan buruh. Proses dialog ini dilakukan 
secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan 
dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan. 

Lebih lanjut edaran ini menjelaskan ada beberapa hal yang dapat disepakati lewat dialog antara 
pengusaha dan buruh yaitu perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh pada 
waktu yang ditentukan, maka pembayaran dapat dilakukan secara bertahap. Pembayaran THR 
dapat ditunda sampai waktu yang disepakati. Dibandingkan SE THR yang selama ini diterbitkan, 
SE THR Tahun 2020 ini sangat berbeda karena baru kali ini pemerintah merekomendasikan tata 
cara pembayaran THR bagi perusahaan yang tidak mampu dengan cara dibayar secara bertahap 
atau dicicil, bahkan ditunda. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mencatat sampai Maret 2021 
ini masih banyak perusahaan yang belum melunasi cicilan THR 2020 kepada buruh. Pembayaran 
THR secara dicicil, menurut Iqbal sangat memberatkan buruh dan keluarganya apalagi 
menjelang hari raya keagamaan harga-harga barang kebutuhan pokok biasanya melambung 
tinggi "Ketika harga melambung, buruh banyak dirumahkan, upahnya tidak dibayar 100 persen, 
dihantam lagi dengan THR yang dicicil, ini sangat memukul daya beli buruh," kata Sai Iqbal 
dalam diskusi secara daring, Jumat (22/3/2021) kemarin. 

( "Kami minta pembayaran THR dilakukan secara penuh, tidak dicicil. Jika perusahaan tidak 
mampu, harus berunding dengan serikat buruh," pintanya. 
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