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Newstrend Ketenagakerjaan 

24 Maret 2021 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Data 
Penerima JKP 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 

Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sinergi Kemenaker dengan BPJS  

Ketenagakerjaan yang dioptimalkan antara lain: pertama, Integrasi data kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker dalam implementasi Program JKP dan 

operasional sistem informasi pasar kerja di Kemenaker; kedua, BPJS Ketenagakerjaan 

wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program jaminan sosial 

secara periodik bulanan kepada Kemenaker; ketiga Dalam rangka perluasan dan 

pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu dilakukan kembali Koordinasi 

Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kemenaker dari tingkat pusat 

sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, 

dan dinas daerah; keempat, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik 

dalam bidang akademis maupun nonakademis; kelima, kepesertaan dan manfaat bagi 

pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan diatur pelaksaannya di luar negeri 

(negara lain).  
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Judul Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Data Penerima JKP 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210324/12/1371705/kemenaker-
dan-bpjs-ketenagakerjaan-integrasikan-data-penerima-jkp 

Jurnalis Amanda Kusumawardhani 

Tanggal 2021-03-24 06:43:00 

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) Kita harus pastikan program JKP tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi 
dengan implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, 
integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang 
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida dikutip dari keterangan resminya, 
Selasa (23/3/2021). 

 

KEMENAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN INTEGRASIKAN DATA PENERIMA JKP 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
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"Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Ida dikutip dari keterangan resminya, Selasa (23/3/2021). 

Ida mengatakan dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program JKP 
melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang 
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," jelasnya. 

Dalam kesempatan ini, dia juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi 
Kemenaker dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

Pertama, integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker dalam implementasi 
Program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemenaker. 

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan 
program jaminan sosial secara periodik bulanan kepada Kemenaker. 

Ketiga, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu 
dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kemenaker 
dari tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, 
wasrik BPJS, dan dinas daerah. 

Keempat, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis 
maupun nonakademis. 

Kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan 
diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain). 

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri memaparkan 
rencana kerja perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 
lompatan. 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan 
dapat meningkatkan dan kemaslahatan; memastikan penyelenggaraan jaminasl sosial 
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di 
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan; dan memastikan agar 
pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal. 

Untuk 6 lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi mendorong peningkatan 
kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data; mendorong terus perbaikan layanan dengan 
pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT; memperhatikan risiko operasional dan 
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan  performance  yang baik; menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujarnya. 
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Judul BP Jamsostek Dorong Perusahaan Patuh Kepesertaan 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL Pg19 

Jurnalis 62 

Tanggal 2021-03-24 06:29:00 

Ukuran 227x175mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 37.455.000 

News Value Rp 187.275.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Agus Widiyanto (Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Purwokerto) Kami akan 
memberikan sosialisasi kepada pemberi kerja 

positive - Agus Widiyanto (Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Purwokerto) Di samping itu bagi 
perusahaan wajib belum daftar dan daftar sebagian terancam sanksi pidana kurungan penjara 8 
tahun denda Rp 1 miliar 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Cabang Purwokerto terus mendorong perusahaan di 
wilayah kerjanya untuk meningkatkan kepatuhan kepesertaan. Menurut Kepala BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto, Agus Widiyanto, bentuk ketidakpatuhan kepesertaan di 
antaranya, belum daftar, daftar sebagian (program tenaga kerja dan upah), serta perusahaan 
menunggak iuran. 

 

BP JAMSOSTEK DORONG PERUSAHAAN PATUH KEPESERTAAN 

Pendampingan Hukum dengan Kejaksaan 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Cabang Purwokerto terus mendorong perusahaan di 
wilayah kerjanya untuk meningkatkan kepatuhan kepesertaan. Menurut Kepala BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto, Agus Widiyanto, bentuk ketidakpatuhan kepesertaan di 
antaranya, belum daftar, daftar sebagian (program tenaga kerja dan upah), serta perusahaan 
menunggak iuran. 

Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan perusahaan dengan cara persuasif, 
seperti sosialisasi program dan manfaat mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan, kunjungan 
dan teguran melalui surat. 

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyumas untuk 
penegakan kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Koordinasi ini membahas 
tentang teknis pendampingan hukum dan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK). 
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Sanksi 

Agus Widiyanto mengatakan, pendampingan yang dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi 
bersama Kejari Banyumas mengenai manfaat dan kewajiban yang melekat kepada pemberi kerja 
tentang aturan ketenagakerjaan. "Kami akan memberikan sosialisasi kepada pemberi kerja," 
katanya. 

Agus menjelaskan, bagi perusahaan yang tidak patuh akan mendapat sanksi berupa teguran 
tertulis dan pengenaan denda serta sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan pelayanan 
publik tertentu, seperti pencabutan izin usaha. 

"Di samping itu bagi perusahaan wajib belum daftar dan daftar sebagian terancam sanksi pidana 
kurungan penjara 8 tahun denda Rp 1 miliar," katanya. 

Dia juga menegaskan dalam waktu dekat ini akan memberikan SKK kepada Kejari Banyumas 
dengan harapan perusahaan lebih patuh kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. 
(H60-62) 
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Judul Dukung Usut Korupsi Dana JPS, Senilai Rp 2,1 Miliar, Kombatan 
Datangi Kejari Purwokerto 

Nama Media krjogja.com 

Newstrend Dugaan Korupsi JPS Kemnaker 

Halaman/URL https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/banyumas/dukung-usut-
korupsi-dana-jps-senilai-rp-21-miliar-kombatan-datangi-kejari-
purwokerto/ 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-03-24 06:13:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Taufik Hidayat (Koordinator Kombatan) Bunda Melon, yang digambarkan dalam 
teatrikal tersebut merupakan orang berpengaruh di Banyumas, punya jabatan, dan memiliki 
akses ke Kemenaker yang menfasilitasi turunnya dana JPS 

positive - Sunarwan (Kajari Purwokerto) Kami apresiasi dukungan dari masyarakat, tentunya 
dalam menangani kasus ini kami profesional. Kami masih gali sedalam-dalamnya, kami bekerja 
berdasar alat bukti yang ada 

negative - Sunarwan (Kajari Purwokerto) Tersangka kooperatif, setiap kami mintai keterangan 
kapan pun selalu datang. Kedua tersangka juga wajib lapor 

 

Ringkasan 

Mendukung untuk mengusut kasus korupsi dana jaring pengaman sosial (JPS) dari Kementerian 
Tenaga Kerja (Kemenaker) senilai Rp 2,1 miliar, puluhan orang yang menamakan Koalisi 
Masyarakat Banyumas Tegakkan Keadilan (Kombatan) mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Purwokerto, Selasa (23/3/2021) sore. Massa yang menumpang mobil berkumpul di halaman 
Kejari Purwokerto melakukan orasi dan aksi teatrikal menampilkan "Bendo Melon" dilanjutkan 
dengan penyerahan surat pernyataan sikap dan dukungan kepada Kajari Purwokerto, Sunarwan. 

 

DUKUNG USUT KORUPSI DANA JPS, SENILAI RP 2,1 MILIAR, KOMBATAN DATANGI 
KEJARI PURWOKERTO 

PURWOKERTO  - Mendukung untuk mengusut kasus korupsi dana jaring pengaman sosial (JPS) 
dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) senilai Rp 2,1 miliar, puluhan orang yang 
menamakan Koalisi Masyarakat Banyumas Tegakkan Keadilan (Kombatan) mendatangi 
Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, Selasa (23/3/2021) sore. 
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Massa yang menumpang mobil berkumpul di halaman Kejari Purwokerto melakukan orasi dan 
aksi teatrikal menampilkan "Bendo Melon" dilanjutkan dengan penyerahan surat pernyataan 
sikap dan dukungan kepada Kajari Purwokerto, Sunarwan. 

Koordinator Kombatan Taufik Hidayat mengatakan bahwa aksi damai tersebut merupakan 
bentuk dukungan kepada Kejari Purwokerto untuk nengusut dalang utama di balik kasus dugaan 
korupsi dana JPS Kemenaker tersebut. 

"Bunda Melon, yang digambarkan dalam teatrikal tersebut merupakan orang berpengaruh di 
Banyumas, punya jabatan, dan memiliki akses ke Kemenaker yang menfasilitasi turunnya dana 
JPS, " kata Taufik. 

Kajari Purwokerto Sunarwan yang menemui dan menerima pernyataan dukungan mengapreasi 
dukungannya dan mengungkapkan pihaknya bersikap profesional dalam pengusuatan kasus 
tersebut. 

"Kami apresiasi dukungan dari masyarakat, tentunya dalam menangani kasus ini kami 
profesional. Kami masih gali sedalam-dalamnya, kami bekerja berdasar alat bukti yang ada," 
kata Sunarwan. 

Ia menjelaskan untuk sementara masih ada dua orang yang ditetapkan tersangka dan tidak 
menutup kemungkinan akan bertambah, tergantung alat bukti yang ditemukan dalam 
penyidikan. 

Dua orang yang ditetapkan jadi tersangka, yaitu AM (26) dan MT (37), warga Desa Sokawera, 
Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, belum ditahan. 

"Tersangka kooperatif, setiap kami mintai keterangan kapan pun selalu datang. Kedua tersangka 
juga wajib lapor," kata Sunarwan. Kejari Purwokerto juga telah menyita seluruh barang bukti 
yang terkait dalam kasus tersebut. 

Sebelumnya penyidik tindak pidana korupsi Kejari Purwokerto menetapkan dua orang tersangka 
korupsi dana jaring pengaman sosial Covid-19 dari Kemenaker untuk kelompok usaha di 
Banyumas. 

Dana jaring pengaman sosial senilai Rp 2,1 miliar untuk 48 kelompok usaha diduga 
diselewengkan untuk pembangunan green house melon di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, 
Kabupaten Banyumas.(Dri). 

 

 



 

8 
 

Judul Perhatikan Kesehatan Calon Pekerja Migran 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis BI 

Tanggal 2021-03-24 05:44:00 

Ukuran 160x48mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 16.000.000 

News Value Rp 80.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Eva Trisiana (Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) 
Kemenaker) Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CJPMI di Jakarta, Selasa (23/3). Menurutnya, 
upaya pemerintah untuk membekali PMI dengan keterampilan yang menunjang pekerjaan telah 
dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). 

positive - Eva Trisiana (Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) 
Kemenaker) Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan 
bekerja selama di negara tujuan penempatan 

 

Ringkasan 

Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemenaker, Eva 
Trisiana, mengatakan salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja 
migran adalah Perpres No 64/2011. "Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi 
dianggap sebagai hal penting bagi calon Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya," 
katanya, dalam seminar bertajuk "Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CJPMI di Jakarta, Selasa 
(23/3). 

 

PERHATIKAN KESEHATAN CALON PEKERJA MIGRAN 

Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemenaker, Eva 
Trisiana, mengatakan salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja 
migran adalah Perpres No 64/2011. 

"Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi 
calon Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya," katanya, dalam seminar bertajuk 
"Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CJPMI di Jakarta, Selasa (23/3). 

Menurutnya, upaya pemerintah untuk membekali PMI dengan keterampilan yang menunjang 
pekerjaan telah dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). 
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"Namun hal yang terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi 
fokus perhatian," tandasnya. 

Eva mengakui penerapannya masih belum optimal. Ketidaksiapan kondisi psikologi dapat 
mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis bagi PMI. Baik terkait dengan situasi 
kerja, perbedaan budaya dan situasi negara tempat bekerja, serta kecemasan yang timbul dari 
keluarga yang ditinggalkan. 

"Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja 
selama di negara tujuan penempatan," ujarnya. (rizal/bi) 
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Judul Sisa BLT Subsidi Gaji Bakal Cair, Cek Dulu Syaratnya 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/23/320/2382763/sisa-blt-
subsidi-gaji-bakal-cair-cek-dulu-syaratnya 

Jurnalis Fadel Prayoga 

Tanggal 2021-03-24 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 

 
 

Ringkasan 

Masih ada penerima BLT subsidi gaji yang belum menerima pencairan termin II. Adapun target 
penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran sebesar 
Rp 29.769.350.400.000. 

Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar Rp 29.416.358.400.000 
atau 98,81%. Artinya, dana sisa yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 352.992.000.000. 

 

SISA BLT SUBSIDI GAJI BAKAL CAIR, CEK DULU SYARATNYA 

JAKARTA  - Masih ada penerima BLT subsidi gaji yang belum menerima pencairan termin II. 
Adapun target penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang dengan 
anggaran sebesar Rp 29.769.350.400.000. 

Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar Rp 29.416.358.400.000 
atau 98,81%. Artinya, dana sisa yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 352.992.000.000. 

Melansir Instagram @Kemnaker, Jakarta, Selasa (23/3/2021), berikut beberapa syarat untuk 
menerima bantuan subsidi gaji/upah. 

Pertama, penerima subsidi harus mereka yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). 
Tentunya harus dibuktikan dengan NIK. 

Kedua, yang berhak mendapatkan subsidi tersebut ialah pekerja atau buruh penerima gaji atau 
upah. 

Ketiga, terdaftar sebagai penerima aktif progrgam Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. Dibuktikan 
dengan nomor kartu kepesertaan. 

BLT Subsidi Gaji Cair Lagi, Cek Ini Syarat Penerimanya  (kmj). 

 



 

11 
 

Judul Industri Sawit RI Telah Penuhi Ketentuan Ketenagakerjaan 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Industri Kelapa Sawit 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis tl 

Tanggal 2021-03-24 04:40:00 

Ukuran 142x330mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 76.538.000 

News Value Rp 382.690.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Jadi, demikian 
besarnya kontribusi industri sawit bagi penciptaan lapangan kerja dan perekonomian. Dan kami 
pastikan, industri sawit nasional berkomitmen untuk tetap comply terhadap regulasi. 
ketenagakerjaan yang diperkuat dengan ISPO. Bukti perusahaan sawit comply dengan aturan 
ketenagakerjaan adalah ISPO 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Tapi karena 
keunggulan itulah kemudian memunculkan persaingan kepentingan, baik kepentingan negara 
maupun bisnis, yang melibatkan aktor politik atau pemerintahan, termasuk dalam beberapa 
tahun terakhir muncul kampanye anti sawit yang terus meluas, termasuk isu soal 
ketenagakerjaan 

negative - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Banyak 
kemudian isu-isu yang menyoroti secara spesifik masalah ketenagakerjaan di sektor sawit, baik 
itu soal pekerja anak, pekerja perempuan, atau bahkan kerja paksa. Bahkan, Amerika Serikat 
(AS) sempat melarang sawit Malaysia karena dianggap perkebunannya melakukan kerja paksa. 
Artinya, isu bernuansa ketenagakerjaan di sektor sawit menjadi alat untuk kampanye negatif 
bahkan menjadi hambatan perdagangan dan politik seperti sikap AS atas Malaysia 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Gapki tidak 
memungkiri adanya kekurangan atau kelemahan, namun semangat kami adalah untuk 
memperbaiki keadaan, bagaimana memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di perkebunan sawit 
untuk mencapai kondisi yang makin lama makin baik, makin harmonis, baik dari sisi hubungan 
pekerja dengan pengusaha maupun dari sisi keselamatan kerja 

positive - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Buku 
sederhana ini diharapkan menjadi pedoman bagi para pelaku usaha untuk terus menerus 
memperbaiki kondisi ketenagakerjaan maupun hubungan industrial di tiap perusahaan sawit 

positive - Vennetia Ryckerens Danes (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Buruh perempuan berperan cukup besar 
pada produksi kelapa sawit, mulai dari penyemprotan, pemupukan, pembersihan areal kebun, 
mengutip berondolan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kami berharap pengusaha bisa 
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membuat rumah perlindungan pekerja perempuan (RP3) sebagai tempat bagi pekerja 
perempuan untuk menyampaikan masukan dan keluhan 

 

Ringkasan 

Industri sawit nasional berkomitmen untuk memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang 
dibuktikan dengan sertifikasi sawit lestari Indonesia (Indonesian Sustainable Palm OiVISPO). 
Pemenuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan masuk dalam prinsip dan ketentuan ISPO, 
artinya ketentuan ketenagakerjaan menjadi syarat atau harus diimplementasikan lebih dulu oleh 
perusahaan sawit sebelum mendapatkan sertifikat ISPO. 

 

INDUSTRI SAWIT RI TELAH PENUHI KETENTUAN KETENAGAKERJAAN 

Oleh Ridho Syukra 

Industri sawit nasional berkomitmen untuk memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang 
dibuktikan dengan sertifikasi sawit lestari Indonesia (Indonesian Sustainable Palm OiVISPO).  

Pemenuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan masuk dalam prinsip dan ketentuan ISPO, 
artinya ketentuan ketenagakerjaan menjadi syarat atau harus diimplementasikan lebih dulu oleh 
perusahaan sawit sebelum mendapatkan sertifikat ISPO. 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, 
industri kelapa sawit begitu penting bagi Indonesia, terutama dari aspek ketenagakerjaan karena 
terdapat 4,45 juta pekerja langsung yang terlibat dalam perkebunan sawit.  

Bahkan, pemerintah selalu menyebut angka 17 juta orang yang bekerja di industri sawit nasional 
secara keseluruhan, baik di perkebunan, hulu-hilir, on farm-off farm, termasuk industri 
pendukungnya.  

"Jadi, demikian besarnya kontribusi industri sawit bagi penciptaan lapangan kerja dan 
perekonomian. Dan kami pastikan, industri sawit nasional berkomitmen untuk tetap comply 
terhadap regulasi ketenagakerjaan yang diperkuat dengan ISPO.  

Bukti perusahaan sawit comply dengan aturan ketenagakerjaan adalah ISPO," kata Joko saat 
Peluncuran Panduan Praktis dan Dialog Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa 
Sawit yang digelar daring di Jakarta, Selasa (23/3). 

Joko Supriyono menjelaskan, industri sawit juga telah berhasil menggerakkan perekonomian di 
daerah. Di masa pandemi Covid-19, industri sawit nasional sepanjang 2020 juga tetap 
membukukan kinerja yang baik karena operasional berjalan lancar tanpa gangguan apapun.  

Tahun lalu, industri sawit bisa mengumpulkan devisa US$ 22,97 miliar dan tetap menjadi tulang 
punggung perekonomian nasional.  

Sawit Indonesia juga telah menguasai perdagangan minyak nabati global karena Indonesia 
bukan saja produsen terbesar tapi juga eksportir terbesar dunia.  

"Tapi karena keunggulan itulah kemudian memunculkan persaingan kepentingan, baik 
kepentingan negara maupun bisnis, yang melibatkan aktor politik atau pemerintahan, termasuk 
dalam beberapa tahun terakhir muncul kampanye anti sawit yang terus meluas, termasuk isu 
soal ketenagakerjaan," jelas Joko. 
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Isu ketenagakerjaan yang menyorot industri sawit bukan saja isu secara umum tapi juga 
mengkaitkannya dengan pekerja perempuan dan eksploitasi buruh anak.  

Hal itu dimulai pada 2016, saat itu muncul kajian yang menyebutkan bahwa sektor sawit menjadi 
bagian dari eksploitasi buruh anak.  

Belakangan juga muncul berita yang cukup viral yang ditulis sebuah kantor berita asing terkait 
eksploitasi pekerja perempuan di perkebunan sawit, meski hal itu harus mendapat kajian lebih 
lanjut.  

"Banyak kemudian isu-isu yang menyoroti secara spesifik masalah ketenagakerjaan di sektor 
sawit, baik itu soal pekerja anak, pekerja perempuan, atau bahkan kerja paksa. Bahkan, Amerika 
Serikat (AS) sempat melarang sawit Malaysia karena dianggap perkebunannya melakukan kerja 
paksa.  

Artinya, isu bernuansa ketenagakerjaan di sektor sawit menjadi alat untuk kampanye negatif 
bahkan menjadi hambatan perdagangan dan politik seperti sikap AS atas Malaysia," jelas dia. 

Hal inilah yang kemudian menjadi concern industri sawit Indonesia, dan Gapki sejak tiga tahun 
terakhir melakukan kerja sama dengan CNV International, Federasi Serikat Buruh Kehutanan, 
Perkayuan, dan Pertanian (F-Hukatan), juga Organisasi Buruh Dunia (ILO) membuat pendekatan 
multistakeholders untuk memperbaiki secara terus menerus sektor ketenagakerjaan di 
perkebunan sawit.  

"Gapki tidak memungkiri adanya kekurangan atau kelemahan, namun semangat kami adalah 
untuk memperbaiki keadaan, bagaimana memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di perkebunan 
sawit untuk mencapai kondisi yang makin lama makin baik, makin harmonis, baik dari sisi 
hubungan pekerja dengan pengusaha maupun dari sisi keselamatan kerja," jelas Joko. 

Dalam kesempatan itu, Joko mengatakan, pada 2019, Gapki, Hukatan, dan CNV International 
bekerja sama dengan lembaga riset independen, Inkrispena, melakukan penelitian tentang 
pekerja perempuan di perkebunan sawit.  

Penelitian itu bertujuan memetakan dan memperbaiki praktik pengelolaan tenaga kerja 
perempuan di industri sawit. Hasilnya tertuang dalam buku berjudul Panduan Praktek 
Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit. 

"Buku sederhana ini diharapkan menjadi pedoman bagi para pelaku usaha untuk terus menerus 
memperbaiki kondisi ketenagakerjaan maupun hubungan industrial di tiap perusahaan sawit," 
ungkap Joko. 

Berperan Besar Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Vennetia Ryckerens Danes mengatakan, 
merujuk data dari Koalisi Buruh Sawit, perkebunan sawit nasional yang pada 2019 luasnya 
mencapai 14,60 juta hektare (ha) menyerap 18 juta buruh dengan separuh lebih merupakan 
pekerja perempuan.  

Artinya, industri perkebunan kelapa sawit telah memberi peluang besar bagi tenaga kerja tidak 
hanya laki-laki tapi juga perempuan.  

"Buruh perempuan berperan cukup besar pada produksi kelapa sawit, mulai dari penyemprotan, 
pemupukan, pembersihan areal kebun, mengutip berondolan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.  

Kami berharap pengusaha bisa membuat rumah perlindungan pekerja perempuan (RP3) sebagai 
tempat bagi pekerja perempuan untuk menyampaikan masukan dan keluhan," papar dia. (tl) 
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Judul Integrasi Data untuk Pastikan Penyaluran JKP Tepat Sasaran 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-03-24 04:39:00 

Ukuran 135x235mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 33.750.000 

News Value Rp 101.250.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JPK tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja," 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "KF harus dimulai dari tingkat pusat sampai ke 
daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, dan dinas daerah," 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program 
jaminan sosial secara periodik bulanan ke Kemnaker. Pengintegrasian data ketenagakerjaan 
akan membuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tepat sasaran. Untuk itu, 
pemerintah mempercepat integrasi data antara Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan. 

 

INTEGRASI DATA UNTUK PASTIKAN PENYALURAN JKP TEPAT SASARAN 

BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program 
jaminan sosial secara periodik bulanan ke Kemnaker. 

Pengintegrasian data ketenagakerjaan akan membuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP) tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah mempercepat integrasi data antara Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

"Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
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Ketenagakerjaan," kata Menaker, Ida Fauziyah saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan 
Direksi BPJS Ketenagakerjaan, di kantor Kemnaker, Selasa (23/3). 

Menaker mengatakan dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program 
JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan.  

Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja 
(PHK).  

“Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," jelasnya. 

Optimalisasi Sinergi 

Lebih jauh, Menaker menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi Kemnaker dan 
BPJS Ketenagakerjaan.  

Pertama, integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam implementasi 
program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemnaker. 

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan 
program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker.  

Ketiga, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu 
dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker. 

"KF harus dimulai dari tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, 
pengantar kerja, wasrik BPJS, dan dinas daerah," imbuhnya. 

Keempat, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) baik 
dalam bidang akademis maupun nonakademis.  

Kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan 
diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain). 

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan 
rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke depan.  

Rencana kerja itu berisi tiga pilar yaitu memastikan peningkatan dan kemaslahatan program, 
tata kelola penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik sesuai regulasi, dan 
memastikan penggunaan pendekatan yang sehat dan normal dalam pengelolaannya. 

Selain itu, kata dia, ada enam lompatan BPJS Ketenagakerjaam ke depan. Enam lompatan 
rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi peningkatan kepesertaan yang berbasis 
sinkronisasi data, mendorong terus perbaikan layanan dengan pendekatan strategis, efisiensi, 
dan dukungan IT, memperhatikan risiko operasional, dan investasi yang mempengaruhi 
kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan. ruf/N-3 
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Judul Kemnaker & BP Jamsostek Bakal Integrasi Data Pekerja 

Nama Media Kontan 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL Pg14 

Jurnalis vendy yhulia susanto 

Tanggal 2021-03-24 04:21:00 

Ukuran 169x107mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 22.646.000 

News Value Rp 67.938.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami harus memastikan program JKP tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bentuk penerima manfaat program JKP 
berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP 
Jamsostek) untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kami harus 
memastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah 
satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek," 
kata Ida, Selasa (23/3). 

 

KEMNAKER & BP JAMSOSTEK BAKAL INTEGRASI DATA PEKERJA 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP 
Jamsostek) untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Kami harus memastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan 
sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta 
BP Jamsostek," kata Ida, Selasa (23/3). 

Ida berharap dengan adanya integrasi data, pemerintah bisa segera menggulirkan program JKP 
yang dilaksanakan oleh BP Jamsostek. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja 
yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). "Bentuk penerima manfaat program JKP berupa 
uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja," ucap Ida. 
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Selain itu, Ida juga menyampaikan beberapa cara untuk mengoptimalkan sinergi Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BP Jamsostek. Pertama, integrasi data kepesertaan BP 
Jamsostek dan Kemnaker dalam implementasi program JKP dan operasional sistem informasi 
pasar kerja di Kemnaker. 

Kedua, BP Jamsostek wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program 
jaminan sosial secara periodik bulanan kepada Kemnaker. Ketiga, dalam rangka perluasan dan 
pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu dilakukan kembali koordinasi fungsional 
BP Jamsostek dan Kemnaker dari tingkat pusat sampai ke daerah. (Vendy Yhulia Susanto) 
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Judul Ida Fauziyah 

Nama Media Kontan 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL Pg14 

Jurnalis * 

Tanggal 2021-03-24 04:20:00 

Ukuran 46x138mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 3.910.000 

News Value Rp 11.730.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar 
kerja, dan pelatihan kerja. 

Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan 
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Judul Kemnaker Fokus Perhatikan Psikologis dan Mental Pekerja Migran 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4513993/kemnaker-fokus-
perhatikan-psikologis-dan-mental-pekerja-migran 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-03-24 01:47:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Pengaturan khusus ini maknanya adalah 
kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam 
pelaksanaan tugasnya 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Namun hal yang terkait dengan kondisi 
psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi fokus perhatian 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak 
kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) "Ke depannya lagi, kami sungguh berharap 
upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit dalam mewujudkan tata kelola 
penempatan  Pekerja Migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam peraturan 
perundang-undangan" 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memberikan perhatian secara serius terhadap 
kondisi psikologis dan kesehatan mental Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat 
ke negara penempatan. Hal tersebut sesuai amanah Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai salah satu 
dokumen bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Direktur Perlindungan Penempatan 
Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana, mengatakan bahwa salah satu 
pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja migran adalah Peraturan Presiden 
Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja 
Indonesia. 
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KEMNAKER FOKUS PERHATIKAN PSIKOLOGIS DAN MENTAL PEKERJA MIGRAN 

Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memberikan perhatian secara serius 
terhadap kondisi psikologis dan kesehatan mental Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan 
berangkat ke negara penempatan. Hal tersebut sesuai amanah Pasal 13 Undang-Undang (UU) 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai salah 
satu dokumen bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). 

Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana, 
mengatakan bahwa salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja 
migran adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan 
Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 

"Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi 
Calon Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Direktur Eva Trisiana dalam 
seminar bertajuk 'Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI' di Jakarta, Selasa (23/3/2021). 

Ditegaskan Direktur Eva Trisiana, upaya pemerintah untuk membekali PMI dengan keterampilan 
yang menunjang pekerjaan telah dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). "Namun hal yang 
terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental  PMI  masih menjadi fokus perhatian," 
katanya. 

Namun demikian, Direktur Eva Trisiana mengakui bahwa penerapannya masih belum optimal. 
Ketidaksiapan kondisi psikologi dapat mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis 
bagi PMI. Baik terkait dengan situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara tempat bekerja, 
serta kecemasan yang timbul dari keluarga yang ditinggalkan. "Hal ini pada gilirannya dapat juga 
berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan," 
ujarnya. 

Direktur Eva Trisiana menambahkan, pihaknya secara khusus,memberikan apresiasi kesediaan 
BLK dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan seluruh CPMI yang berpartisipasi di acara seminar 
ini. Kemnaker lanjut Eva Trisiana menyambut positif langkah Universitas Mercu Buana menggelar 
seminar bertema 'Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja Migran Indonesia'. 

Menurut Eva Trisiana, kegiatan seminar ini juga sebagai soft reminder kepada Kemnaker selaku 
pembuat kebijakan dalam tata kelola penempatan PMI. Seminar ini juga sekaligus sebagai 
kesempatan untuk menguji coba model, pola, pendekatan, dan/atau teori yang sesuai untuk 
konteks PMI. Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan gambaran dan rekomendasi," 
ujar Eva. 

Eva Trisiana berharap ke depan kegiatan serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI 
tertentu atau negara tujuan penempatan tertentu, untuk dapat menggambarkan apakah 
terdapat perbedaan treatment signifikan terkait dengan intervensi psikologis. 

"Ke depannya lagi, kami sungguh berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit 
dalam mewujudkan tata kelola penempatan  Pekerja Migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang 
diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya. 
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Judul Ketemu Menaker, Dewas Beberkan Soal Tiga Pilar dan Enam Lompatan 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/374264/34/ketemu-menaker-dewas-
beberkan-soal-tiga-pilar-dan-enam-lompatan-1616515396 

Jurnalis Michelle Natalia 

Tanggal 2021-03-24 01:26:00 

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 - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Rencana kerja itu berisi tiga 
pilar dan enam lompatan 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan 
implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Dalam audiensi dengan  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah  terkait  program 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 
Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke depan. "Rencana 
kerja itu berisi tiga pilar dan enam lompatan," ujar Zuhri di Jakarta, Selasa(23/3/2021). Tiga pilar 
yang dimaksud Zuhri antara lain memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan 
dapat meningkatkan kemaslahatan. Kedua memastikan penyelenggaraan jaminan sosial 
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di 
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan, dan yang ketiga adalah 
memastikan agar pengelolaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan 
normal. 

 

KETEMU MENAKER, DEWAS BEBERKAN SOAL TIGA PILAR DAN ENAM LOMPATAN 

Ketemu Menaker, Dewas Beberkan Soal Tiga Pilar dan Enam Lompatan  Michelle Natalia  Selasa, 
23 Maret 2021 - 23:36 WIB   

foto/dok  JAKARTA  - Dalam audiensi dengan  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah  
terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Ketua Dewan Pengawas BPJS 
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Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke 
depan. 

"Rencana kerja itu berisi tiga pilar dan enam lompatan," ujar Zuhri di Jakarta, Selasa(23/3/2021).  

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri antara lain memastikan dan mendorong semua program dan 
kegiatan dapat meningkatkan kemaslahatan.  

Kedua memastikan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan 
berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata 
Kelola BPJS Ketenagakerjaan, dan yang ketiga adalah memastikan agar pengelolaan bisa 
dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal. 

Sementara enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi mendorong 
peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data, mendorong terus perbaikan layanan 
dengan pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT, memperhatikan risiko operasional dan 
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan.  

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," pungkas Zuhri. (uka). 
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Narasumber 

neutral - Agus Widiyanto (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto) "Kami akan 
memberikan sosialisasi kepada pemberi kerja, 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Purwokerto terus mendorong perusahaan-
perusahaan di wilayah kerjanya untuk meningkatkan kepatuhan kepesertaan. Menurut Kepala 
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto, Agus Widiyanto, bentuk ketidakpatuhan kepesertaan 
diantaranya, perusahaan wajib belum daftar, perusahaan daftar sebagian (program, tenaga kerja 
dan upah), serta perusahaan menunggak iuran. 

 

KEPATUHAN KEPESERTAAN PERUSAHAAN DIOPTIMALKAN 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Purwokerto terus mendorong perusahaan-
perusahaan di wilayah kerjanya untuk meningkatkan kepatuhan kepesertaan. 

Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto, Agus Widiyanto, bentuk 
ketidakpatuhan kepesertaan diantaranya, perusahaan wajib belum daftar, perusahaan daftar 
sebagian (program, tenaga kerja dan upah), serta perusahaan menunggak iuran. 

Adapun upaya yang dilakukan meningkatkan kepatuhan perusahaan dengan cara persuasif, 
seperti sosialisasi program dan manfaat mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan, kunjungan 
dan teguran melalui surat 

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyumas kerja sama 
penegakan kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. Koordinasi 
ini membahas tentang teknis pendampingan hukum dan penyerahan surat kuasa khusus (SKK). 

Agus Widiyanto mengatakan, pendampingan yang dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi 
bersama Kejari Banyumas mengenai manfaat dan kewajiban yang melekat kepada pemberi kerja 
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tentang aturan ketenagakerjaan. "Kami akan memberikan sosialisasi kepada pemberi kerja," 
katanya. 

Agus menjelaskan, bagi perusahaan yang tidak patuh akan mendapat sanksi berupa teguran 
tertulis dan pengenaan denda, serta sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan pelayanan 
publik tertentu, seperti pencabutan izin usaha. 

Di samping itu bagi perusahaan wajib belum daftar dan daftar sebagian terancam sanksi pidana 
kurungan penjara 8 tahun denda Rp 1 miliar," katanya. 

Dia juga menegaskan dalam waktu dekat ini akan memberikan SKK kepada Kejari Banyumas 
dengan harapan para perusahaan lebih patuh kepesertaan program jaminan sosial 
ketenagakerjaan. 
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Narasumber 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Pengaturan khusus ini maknanya adalah 
kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam 
pelaksanaan tugasnya 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Namun hal yang terkait dengan kondisi 
psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi fokus perhatian 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak 
kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja 
Migran Indonesia 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja 
Migran Indonesia. 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Ke depannya lagi, kami sungguh berharap 
upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit dalam mewujudkan tata kelola 
penempatan Pekerja Migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam peraturan 
perundang-undangan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus memberikan perhatian secara serius terhadap 
kondisi piskologis dan kesehatan mental Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat 
ke negara penempatan. Hal tersebut sesuai amanah Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai salah satu 
dokumen bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). 
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KEMENAKER FOKUS MEMPERHATIKAN PSIKOLOGIS DAN MENTAL PEKERJA 
MIGRAN 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus memberikan perhatian secara 
serius terhadap kondisi piskologis dan kesehatan mental Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang 
akan berangkat ke negara penempatan. 

Hal tersebut sesuai amanah Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai salah satu dokumen bagi Calon 
Pekerja Migran Indonesia (CPMI). 

Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemenaker Eva Trisiana 
mengatakan salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja migran 
adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi 
Calon Tenaga Kerja Indonesia. 

"Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi 
Calon Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Direktur Eva Trisiana dalam 
seminar bertajuk 'Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI' di Jakarta, Selasa (23/3/2021). 

Eva Trisiana menegaskan upaya pemerintah untuk membekali PMI dengan keterampilan yang 
menunjang pekerjaan telah dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). 

"Namun hal yang terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi 
fokus perhatian," katanya. 

Pada kesempatan itu, Direktur Eva mengakui penerapannya masih belum optimal. Ketidaksiapan 
kondisi psikologi dapat mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis bagi PMI. 
Baik terkait dengan situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara tempat bekerja, serta 
kecemasan yang timbul dari keluarga yang ditinggalkan. 

"Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja 
selama di negara tujuan penempatan," ujarnya. 

Direktur Eva menambahkan, pihaknya secara khusus,memberikan apresiasi kesediaan BLK dan 
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan seluruh CPMI yang berpartisipasi di acara seminar ini. 

Kemenaker, lanjut Eva Trisiana menyambut positif langkah Universitas Mercu Buana menggelar 
seminar bertema "Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja Migran Indonesia." Menurut Eva 
Trisiana, kegiatan seminar ini juga sebagai soft reminder kepada Kemenaker selaku pembuat 
kebijakan dalam tata kelola penempatan PMI. 

Seminar ini juga sekaligus sebagai kesempatan untuk menguji coba model, pola, pendekatan, 
dan/atau teori yang sesuai untuk konteks PMI. Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan 
gambaran dan rekomendasi," ujar Eva. 

Eva Trisiana berharap ke depan kegiatan serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI 
tertentu atau negara tujuan penempatan tertentu, untuk dapat menggambarkan apakah 
terdapat perbedaan treatment signifikan terkait dengan intervensi psikologis. 

"Ke depannya lagi, kami sungguh berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit 
dalam mewujudkan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang 
diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya. 

(jpnn) Yuk, Simak Juga Video ini!. 
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neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden KSBS) Pertama keren karena dalam tiga minggu pertama 
langsung mengundang pimpinan konfederasi terbesar di Indonesia. Pertemuan ini merupakan 
awal komunikasi yang baik antara BPJamsostek dan serikat buruh sebagai mitra. Apalagi, sejak 
awal pihak serikat buruh menginginkan keterbukaan dan dialog 

negative - Elly Rosita Silaban (Presiden KSBS) Terkait isu-isu negatif, kami serahkan langsung 
kepada yang berwenang. Karena jujur, sampai saat ini saya belum melihat ada pengaduan dari 
anggota kami terkait pelayanan 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyambut positif pertemuan jajaran 
direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dengan para konfederasi serikat pekerja atau buruh 
Indonesia. Presiden KSBS Elly Rosita Silaban mengaku, pertemuan langsung dengan jajaran 
direksi BPJamsostek pada tiga pekan pertama kerja itu belum pernah dialami sebelumnya. 

 

SERIKAT BURUH APRESIASI DIREKSI BARU BPJAMSOSTEK LEBIH TERBUKA 

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyambut positif pertemuan jajaran 
direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dengan para konfederasi serikat pekerja atau buruh 
Indonesia. Presiden KSBS Elly Rosita Silaban mengaku, pertemuan langsung dengan jajaran 
direksi BPJamsostek pada tiga pekan pertama kerja itu belum pernah dialami sebelumnya. 

"Pertama keren karena dalam tiga minggu pertama langsung mengundang pimpinan konfederasi 
terbesar di Indonesia. Pertemuan ini merupakan awal komunikasi yang baik antara BPJamsostek 
dan serikat buruh sebagai mitra. Apalagi, sejak awal pihak serikat buruh menginginkan 
keterbukaan dan dialog," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (23/3). 

Menurutnya, pihaknya telah melihat manfaat yang sangat bagus dari BPJamsostek. Pihaknya 
berharap komunikasi BPJamsostek dengan para buruh bisa ditingkatkan lagi. 
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"Terkait isu-isu negatif, kami serahkan langsung kepada yang berwenang. Karena jujur, sampai 
saat ini saya belum melihat ada pengaduan dari anggota kami terkait pelayanan," imbuhnya lagi. 

Sementara, terkait kasus penyelidikan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya 
menjunjung asas praduga tak bersalah. Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Konfederasi 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN) Hermanto Achmad. 

Dirinya menjelaskan, susunan direksi baru ini sangat beragam. Karena tiga orang berasal dari 
dalam (internal) dan empat dari luar (eksternal). 
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neutral - Asep Sukmana (PLT Sekda Kabupaten Bandung) Ini langkah sangat bagus, yang 
dilakukan BPJS ketenagakerjaan bekerja sama dengan pemerintah daerah 

negative - Asep Sukmana (PLT Sekda Kabupaten Bandung) Jadi kalau terjadi apa-apa, tapi 
mudah-mudahan tak terjadi apa-apa, kita sudah ada jaminan. Kalau kita bicara jaminan sosial, 
bukan hanya pekerja saja, tapi dampaknya untuk keluarga juga 

neutral - Asep Sukmana (PLT Sekda Kabupaten Bandung) Harapannya, ke depan untuk seluruh 
pekerja kalau ini kan di jasa konstruksi, mungkin kalau nanti dalam jangka panjang, harus sudah 
mendapatkan jaminan sosial 

neutral - Rita Damayanti (Asisten deputi bidang pelayanan BPJS ketenagakerjaan) Sesuai dengan 
undang-undang 40 tahun 2004, tentang sistem jaminan sosial nasional, undang-undang 24 
tahun 2011 tentang badan penyelenggara jamianan sosial, dan undang-undang no 2 tahun 2017 
tentang jasa konstruksi 

neutral - Rita Damayanti (Asisten deputi bidang pelayanan BPJS ketenagakerjaan) Artinya secara 
berkualitas, itu mendaftarkan kepesertaannya paling lambat selambat-lambatnya 14 hari setelah 
SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) terbit 

negative - Rita Damayanti (Asisten deputi bidang pelayanan BPJS ketenagakerjaan) Sehingga 
manfaat perlindungannya belum optimal 

negative - Rita Damayanti (Asisten deputi bidang pelayanan BPJS ketenagakerjaan) Jadi jaminan 
kecelakaan itu berlaku apabila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit hubungan kerja. Kemudian 
juga ruang lingkupnya cukup luas berawal dari berangkat dari rumah, di lokasi proyek, pulang 
ke rumah, dan selama melakukan pekerjaan berkaitan dengan proyek tersebut 

negative - Rita Damayanti (Asisten deputi bidang pelayanan BPJS ketenagakerjaan) Badan usaha 
pun juga tidak perlu, menyampaikan daftar nama pekerja, cukup jumlahnya saja. Nanti kalu 
misalnya diklaim baru bisa menyampaikan absensi di pihak tersebut 
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neutral - Rita Damayanti (Asisten deputi bidang pelayanan BPJS ketenagakerjaan) Tadinya 
beasiswa hanya untuk satu peserta ahli waris dengan nilai sebesar 12 juta, itu menjadi 2 anak 
ahli waris, dengan bantuan pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi senilai 124 juta 

negative - Rita Damayanti (Asisten deputi bidang pelayanan BPJS ketenagakerjaan) Pertama 
kami serahkan kepada ahli waris almarhum bapak Fahri, pekerja proyek rumah susun dekat 
Stadion Si Jalak Harupat. Beliau pada saat lagi di atas atap, masang paku tergelincir dan jatuh, 
sempat koma dan pada akhirnya meninggal dunia, santunan yang dibayarkan totalnya 202 juta 

positive - Ahmad Efendi (terdakwa perkara narkoba) Ini bukan sebagai pengganti nyawa, tapi 
ini merupakan bantuan untuk melewati masa duka dan untuk melanjutkan hidup ke depannya 

 

Ringkasan 

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya dan BPJS Ketenagakerjaan Bandung 
Soekarno Hatta, menggelar sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sektor 
konstruksi, di Hotel Sunshine, Kabupaten Bandung, Selasa (23/3/2021). Menurut PLT Sekda 
Kabupaten Bandung, sekaligus PLH Bupati Bandung, Asep Sukmana, mengaku kegiatan 
sosialisasi itu, merupakan langkah yang sangat bagus. 

 

SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEKTOR 
KONSTRUKSI DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG 

TRIBUNJABAR.ID, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya dan BPJS 
Ketenagakerjaan Bandung Soekarno Hatta, menggelar sosialisasi program jaminan sosial 
ketenagakerjaan, sektor konstruksi, di Hotel Sunshine, Kabupaten Bandung, Selasa (23/3/2021). 

Menurut PLT Sekda Kabupaten Bandung, sekaligus PLH Bupati Bandung, Asep Sukmana, 
mengaku kegiatan sosialisasi itu, merupakan langkah yang sangat bagus. 

"Ini langkah sangat bagus, yang dilakukan BPJS ketenagakerjaan bekerja sama dengan 
pemerintah daerah," ujar Asep, setelah menghadiri sosialisasi ketenagakerjaan sektor konstruksi. 

Asep mengungkapkan, telah disampaikan, ini bagian dari pihaknya untuk memberikan jaminan 
sosial. "Jadi kalau terjadi apa-apa, tapi mudah-mudahan tak terjadi apa-apa, kita sudah ada 
jaminan. Kalau kita bicara jaminan sosial, bukan hanya pekerja saja, tapi dampaknya untuk 
keluarga juga," kata Asep. 

Asep mengatakan, seperti halnya di negara-negara maju, hari ini yang namanya jaminan sosial 
itu menjadi suatu hal yang sangat strategis. "Harapannya, ke depan untuk seluruh pekerja kalau 
ini kan di jasa konstruksi, mungkin kalau nanti dalam jangka panjang, harus sudah mendapatkan 
jaminan sosial," ujarnya. 

Asisten deputi bidang pelayanan BPJS ketenagakerjaan kantor wilayah jawa barat, Rita 
Damayanti, Mengungkapkan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung bisa berjalan lebih 
optimal. 

"Sesuai dengan undang-undang 40 tahun 2004, tentang sistem jaminan sosial nasional, undang-
undang 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jamianan sosial, dan undang-undang no 2 
tahun 2017 tentang jasa konstruksi," ujar Rita, dalam sambutannya. 
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Rita memaparkan, sasaran yang ingin dicapai pada sosialisasi ini, agar setiap OPD yang 
mempunyai program pengadaan barang dan jasa, memastikan kewajiban penyedia jasa, untuk 
memberikan perlindungan tenaga kerjanya secara lebih berkualitas. 

"Artinya secara berkualitas, itu mendaftarkan kepesertaannya paling lambat selambat-lambatnya 
14 hari setelah SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) terbit," kata Rita. 

Kebiasaan yang berlangsung selama ini, dijelaskan Rita, para penyedia jasa itu, mendaftarkan 
pekerjaannya namun seringkali terlambat. "Sehingga manfaat perlindungannya belum optimal," 
ucap dia. 

Rita mengungkapkan, ada dua program yang bisa diikuti dari program jasa konstruksi, yaitu 
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

"Jadi jaminan kecelakaan itu berlaku apabila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit hubungan 
kerja. Kemudian juga ruang lingkupnya cukup luas berawal dari berangkat dari rumah, di lokasi 
proyek, pulang ke rumah, dan selama melakukan pekerjaan berkaitan dengan proyek tersebut," 
tuturnya. 

Rita memaparkan, untuk pembayaran dan kepesertaanya sangat mudah, hanya cukup satu kali 
bayar di awal, kemudian kepesertaannya berlangsung selama proyek. 

"Badan usaha pun juga tidak perlu, menyampaikan daftar nama pekerja, cukup jumlahnya saja. 
Nanti kalu misalnya diklaim baru bisa menyampaikan absensi di pihak tersebut," kata Rita. 

Dalam acara sosialisasi jaminan ketenagakerjaan sektor konstruksi dihadiri oleh asisten 
perekonomian dan pembangunan Kabupaten Bandung, Marlan, diikuti 50 orang peserta dari OPD 
dan asosiasi badan usaha dan usaha jasa konstruksi. 

Rita mengungkapkan, kegiatan ini merupakan kerjasama dua kantor cabang BPJS 
Ketenagakerjaan Bandung Lodaya dan BPJS Ketenagakerjaan Bandung Soekarno Hatta, yang 
merupakan dua cabang yang membawahi wilayah Kabupaten Bandung. 

Rita menjelaskan, manfaat program kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sesuai dengan PP 
82, tahun 2018, meningkat cukup signifikan diantaranya santunan kematian asalnya 24 juta 
menjadi 42 juta. 

"Tadinya beasiswa hanya untuk satu peserta ahli waris dengan nilai sebesar 12 juta, itu menjadi 
2 anak ahli waris, dengan bantuan pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi senilai 124 
juta," katanya. 

Dalam acara sosialisasi tersebut terdapat penyerahan secara simbolis jaminan kecelakaan kerja 
meninggal dunia dan kematian. 

"Pertama kami serahkan kepada ahli waris almarhum bapak Fahri, pekerja proyek rumah susun 
dekat Stadion Si Jalak Harupat. Beliau pada saat lagi di atas atap, masang paku tergelincir dan 
jatuh, sempat koma dan pada akhirnya meninggal dunia, santunan yang dibayarkan totalnya 
202 juta," katanya. Rita mengatakan, kedua santunan almarhum bapak Ahmad Efendi, yang 
meninggal karena sakit. 

"Ini bukan sebagai pengganti nyawa, tapi ini merupakan bantuan untuk melewati masa duka 
dan untuk melanjutkan hidup ke depannya," ucapnya.(adv). 
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Narasumber 

neutral - Muhammad Adil (Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau,) Saya berharap 
Menaker dapat mendukung Pemkab Meranti dalam menuntaskan masalah pengangguran melalui 
program-program pelatihan yang saat tengah gencar dilakukan pihak Kementerian 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan pelaksanaan berbagai program 
pelatihan kepada masyarakat yang didukung oleh Kemenaker, semoga dapat meningkatkan 
kompetensi masyarakat guna mendorong perekonomian. Sehingga nantinya mampu 
meningkatkan kesejahteraan di Meranti 

 

Ringkasan 

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil bertemu Menteri Tenaga 
Kerja RI Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa, untuk meminta dukungan dalam mengentaskan 
masalah pengangguran di daerahnya. Sesampainya di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Bupati 
Adil dan rombongan disambut oleh Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah dan staf Khususnya 
Caswiyono Rishdie. 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI TEMUI MENAKER BAHAS PENGANGGURAN 

Kepulauan Meranti - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil 
bertemu Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa, untuk meminta dukungan 
dalam mengentaskan masalah pengangguran di daerahnya. 

Sesampainya di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Bupati Adil dan rombongan disambut oleh 
Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah dan staf Khususnya Caswiyono Rishdie. 

Bupati Adil berharap ada solusi dari Menaker untuk mengatasi masalah pengangguran di 
Kepulauan Meranti sehingga jumlahnya dapat diminimalisir. 
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"Saya berharap Menaker dapat mendukung Pemkab Meranti dalam menuntaskan masalah 
pengangguran melalui program-program pelatihan yang saat tengah gencar dilakukan pihak 
Kementerian," kata Bupati yang dihubungi dari Kepulauan Meranti. 

Bupati menuturkan, setelah mendengarkan pemaparannya, Menteri Ida Fauziah mengapresiasi 
usulan Pemkab Kepulauan Meranti yang juga telah aktif menjemput berbagai peluang di 
Kemenaker dalam menggesa (mempercepat) akselerasi pembangunan di daerah. 

Menaker juga berjanji akan berupaya mendukung hal itu melalui pelaksanaan berbagai program 
pelatihan ketenagakerjaan untuk mengatasi masalah pengangguran di Kepulauan Meranti. 

Tak hanya itu, Menteri Ida Fauziyah menyarankan kepada Pemkab Meranti untuk dapat 
memanfaatkan berbagai isu nasional menjadi pintu masuk intervensi program pembangunan 
yang ada di kementerian dan lembaga. 

Di antaranya, seperti isu kemiskinan, penanganan kekerdilan (stunting), pengangguran, 
pembangunan wilayah terluar dan perbatasan negara serta pengembangan pangan lokal. 

Setelah mendapat respons positif dari pihak Kemenaker, Bupati Adil mengucapkan terima kasih 
kepada Menteri Ida Fauziyah atas sambutan dan perhatian kepada Pemkab Kepulauan Meranti. 

"Dengan pelaksanaan berbagai program pelatihan kepada masyarakat yang didukung oleh 
Kemenaker, semoga dapat meningkatkan kompetensi masyarakat guna mendorong 
perekonomian. Sehingga nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan di Meranti," ujar Bupati. 

 

 

 

  



 

36 
 

Judul Kemenaker Siapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JKP tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam rangka perluasan dan pembinaan 
kepesertaan serta penegakan hukum, perlu dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara 
BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan 
mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, dan dinas daerah 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Sebagaimana termaktub di 
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan 
implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta BPJS Ketenagakerjaan mempercepat integrasi 
data Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Alasannya Kemenaker sedang 
mempersiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja ter-PHK yang 
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan . 
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KEMENAKER SIAPKAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BAGI 
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah meminta BPJS Ketenagakerjaan mempercepat integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker). 

Alasannya Kemenaker sedang mempersiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 
bagi pekerja ter-PHK yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan . 

Hal itu disampaikan Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3/2021). 

"Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Ida. 

Ida mengatakan, dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program JKP 
melalui BPJS Ketenagakerjaan . 

Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja 
(PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," kata Ida. 

Dalam kesempatan ini Menaker Ida juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan 
sinergi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan . 

Ia mengatakan integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam 
implementasi Program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemnaker. 

BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program 
jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker. 

"Dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu dilakukan 
kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari tingkat 
pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, 
dan dinas daerah," ujarnya. 

Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker nantinya dilakukan baik dalam bidang 
akademis maupun nonakademis. 

Kemnaker juga mendorong kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) agar 
terus ditingkatkan dan diatur pelaksaannya di luar negeri atau di negara lain. 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja 
pihaknya untuk lima tahun ke depan. 

Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan, yakni memastikan dan mendorong semua 
program dan kegiatan dapat meningkatkan dan kemaslahatan, serta memastikan 
penyelenggaraan jaminasl sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang 
baik. 

"Sebagaimana termaktub di Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan," 
ujarnya. 
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Selanjutnya, pihaknya akan memastikan agar pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-
pendekatan yang sehat dan normal. 

Dewas BPJS Ketenagakerjaan juga akan mendorong peningkatan kepesertaan yang berbasis 
sinkronisasi data, serta mendorong terus perbaikan layanan dengan pendekatan strategis, 
efisiensi, dan dukungan IT. 

Termasuk memperhatikan risiko operasional dan investasi yang mempengaruhi kesejahteraan 
keuangan program BPJS Ketenagakerjaan . 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujarnya. 
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Ringkasan 

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mengumumkan pembaruan cara memberikan 
rating dan ulasan pasca-menerima pelatihan Prakerja. Mulai 18 Maret, pemberian rating dan 
ulasan dilakukan di dashboard akun Prakerja, bukan di platform digital penyedia pelatihan. 

 

CATAT, PEMBERIAN RATING DAN ULASAN KINI DILAKUKAN DI DASHBOARD 
PRAKERJA 

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mengumumkan pembaruan cara memberikan 
rating dan ulasan pasca-menerima pelatihan Prakerja. Mulai 18 Maret, pemberian rating dan 
ulasan dilakukan di dashboard akun Prakerja, bukan di platform digital penyedia pelatihan. 

Informasi tersebut diunggah di akun Instagram resmi @prakerja.go.id pada Selasa (23/3/2021). 
Sebuah kiriman dibagikan oleh Kartu Prakerja (@prakerja.go.id) Sebelumnya, pemberian rating 
dan ulasan dilakukan melalui platform digital, setelah penerima Kartu Prakerja menyelesaikan 
pelatihan yang diikuti. 

Manajemen Pelaksana juga mengingatkan, untuk mendapatkan insentif Prakerja, peserta harus 
melakukan beberapa hal berikut: Selain itu, peserta juga harus membeli pelatihan pertama dalam 
jangka waktu 30 hari setelah menerima Kartu Prakerja. Jika tidak, kepesertaan pada program 
Kartu Prakerja akan dicabut. Saat ini ada 7 mitra platform digital yang bisa dipilih untuk membeli 
pelatihan Prakerja. Adapun ketujuh platform tersebut yakni: Berikut ini tutorial membeli pelatihan 
di ketujuh platform tersebut: 

Adapun cara membeli pelatihan Prakerja di Tokopedia yakni:  Bagi peserta Prakerja yang ingin 
membeli pelatihan di Bukalapak caranya: Untuk membeli pelatihan Prakerja di Pintaria caranya 
yakni: Bagi peserta yang ingin mengikuti pelatihan di Pijar Mahir, cara untuk membeli pelatihan 
di Pijar Mahir yakni: Kartu Prakerja juga berkolaborasi dengan MauBelajarApa. Untuk melakukan 
pembelian di platform digital ini caranya adalah: Bagi yang ingin membeli pelatihan Prakerja di 
Sekolahmu, caranya adalah sebagai berikut: Prakerja juga berkolaborasi dengan Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).  
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neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hal ini disesuaikan 
dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-masing negara anggota 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Memperkuat hubungan 
dan kolaborasi dengan komisi ekonomi regional PBB, serta organisasi regional yang relevan 
dalam menangani isu-isu spesifik kawasan 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Terakhir, penting untuk 
menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi COVID-19 terhadap 
reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System setelah reformasi, 
selama situasi krisis 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Reformasi PBB 
merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam 
United Nations Development System 

 

Ringkasan 

Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri Retno Isnaningsih mengungkapkan ada empat potensi 
keterlibatan ILO dalam proses reformasi PBB. Pertama, kata dia, mendorong ILO meningkatkan 
kontribusi dalam UN Development System agar dapat memberikan dukungan koheren dan 
konkret untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan. 

 

KEMNAKER BEBERKAN POTENSI KETERLIBATAN ILO DALAM REFORMASI PBB 

JAKARTA - Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri Retno Isnaningsih mengungkapkan ada empat 
potensi keterlibatan ILO dalam proses reformasi PBB. 
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Pertama, kata dia, mendorong ILO meningkatkan kontribusi dalam UN Development System agar 
dapat memberikan dukungan koheren dan konkret untuk mencapai Pembangunan 
Berkelanjutan. 

"Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-masing negara 
anggota," kata Retno, dia saat membacakan draft ASPAG secara virtual di Jakarta, Selasa (23/3). 

Kedua, lanjut Retno, meminta ILO terus berperan aktif merekstrukturisasi sistem pembangunan 
PBB di tingkat regional berdasarkan wilayah. 

"Memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan komisi ekonomi regional PBB, serta organisasi 
regional yang relevan dalam menangani isu-isu spesifik kawasan," ungkap dia. 

Kemudian, ketiga, ILO harus meningkatkan perannya dalam menjembatani konstituen tripartit 
ILO dengan UN Development System. 

Retno menyebut, keempat, ILO harus menemukan cara inovatif mengatasi tantangan 
pelaksanaan reformasi PBB. 

"Terakhir, penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi 
COVID-19 terhadap reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System 
setelah reformasi, selama situasi krisis," jelas dia. 

Retno juga menyebut juga Indonesia mewakili negara di kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group 
(ASPAG) menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB. 

Dia menyebutkan, hal itu merupakan bentuk dukungan untuk mendorong dialog sosial dan 
tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (UN Development System). 

Dukungan ini disampaikan Indonesia dalam pertemuan Governing Body International Labour 
Organization (GB ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3) waktu 
setempat. 

"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan 
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Retno. 

Sebagai informasi, GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas 
berbagai agenda kerja ILO. GBO ILO memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran 
dan program-program ILO. Indonesia telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak 
2011. 

Sidang GB ILO ke-341 dengan agenda terkait perkembangan reformasi PBB, Indonesia kembali 
dipercaya menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. 

Anggota GB terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota 
reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan. Untuk mewakili kawasan Asian-
Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama Brunei dan Malaysia terpilih 
sebagai anggota. 

(jpnn)  
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positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Pengaturan khusus ini maknanya adalah 
kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi calon pekerja migran Indonesia dalam 
pelaksanaan tugasnya 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Namun hal yang terkait dengan kondisi 
psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi fokus perhatian 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak 
kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan 

neutral - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat 
memberikan gambaran dan rekomendasi 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Ke depannya lagi, kami sungguh berharap 
upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit dalam mewujudkan tata kelola 
penempatan pekerja migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam peraturan 
perundang-undangan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memberikan perhatian serius terhadap kondisi 
piskologis dan kesehatan mental pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke negara 
penempatan. Hal tersebut sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), sebagai salah satu dokumen bagi 
calon PMI. 
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KEMNAKER FOKUS MEMPERHATIKAN MASALAH PSIKOLOGIS DAN MENTAL 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memberikan perhatian serius 
terhadap kondisi piskologis dan kesehatan mental pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan 
berangkat ke negara penempatan. 

Hal tersebut sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), sebagai salah satu dokumen bagi calon PMI. 

Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker Eva Trisiana 
mengatakan bahwa salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja 
migran adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan 
Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 

"Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi 
calon pekerja migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Eva dalam seminar bertajuk 
'Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI' di Jakarta, Selasa (23/3). 

Eva menjelaskan upaya pemerintah membekali PMI dengan keterampilan yang menunjang 
pekerjaan telah dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). 

"Namun hal yang terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi 
fokus perhatian," katanya. 

Eva mengakui bahwa penerapannya masih belum optimal. Menurutnya, ketidaksiapan kondisi 
psikologi dapat mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis bagi PMI. 

Baik terkait dengan situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara tempat bekerja, serta 
kecemasan yang timbul dari keluarga yang ditinggalkan. 

"Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja 
selama di negara tujuan penempatan," ujarnya. 

Eva menambahkan pihaknya secara khusus memberikan apresiasi kesediaan BLK dan Lembaga 
Pelatihan Kerja (LPK) dan seluruh CPMI yang berpartisipasi di acara seminar ini. 

Kemnaker, lanjut Eva, menyambut positif langkah Universitas Mercu Buana menggelar seminar 
bertema "Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja Migran Indonesia". 

Menurut Eva, kegiatan seminar ini juga sebagai soft reminder kepada Kemnaker selaku pembuat 
kebijakan dalam tata kelola penempatan PMI. 

Seminar ini juga sekaligus sebagai kesempatan untuk menguji coba model, pola, pendekatan, 
dan/atau teori yang sesuai untuk konteks PMI. 

"Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan gambaran dan rekomendasi, " ujar Eva. 

Dia berharap ke depan kegiatan serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI atau negara 
tujuan penempatan tertentu, untuk dapat menggambarkan apakah terdapat perbedaan 
treatment signifikan terkait dengan intervensi psikologis. 

"Ke depannya lagi, kami sungguh berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit 
dalam mewujudkan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang 
diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," pungkas Eva. 
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Judul Kemnaker Sebut Indonesia Dorong Dialog Sosial dan Tripartisme 
Masuk Program Pembangunan PBB 
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Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Reformasi PBB 
merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam 
United Nations Development System 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hal ini disesuaikan 
dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-masing negara anggota 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Memperkuat hubungan 
dan kolaborasi dengan komisi ekonomi regional PBB, serta organisasi regional yang relevan 
dalam menangani isu-isu spesifik kawasan 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Terakhir, penting untuk 
menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi COVID-19 terhadap 
reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System setelah reformasi, 
selama situasi krisis 

 

Ringkasan 

Indonesia mewakili negara di kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) menyampaikan 
dukungan terhadap reformasi PBB. Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri Retno Isnaningsih 
mengatakan, hal itu merupakan bentuk dukungan untuk mendorong dialog sosial dan tripartisme 
menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (UN Development System). 
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KEMNAKER SEBUT INDONESIA DORONG DIALOG SOSIAL DAN TRIPARTISME 
MASUK PROGRAM PEMBANGUNAN PBB 

JAKARTA - Indonesia mewakili negara di kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) 
menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB. 

Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri Retno Isnaningsih mengatakan, hal itu merupakan bentuk 
dukungan untuk mendorong dialog sosial dan tripartisme menjadi bagian dari sistem 
pembangunan PBB (UN Development System). 

Dukungan ini disampaikan Indonesia dalam pertemuan Governing Body International Labour 
Organization (GB ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3) waktu 
setempat. 

"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan 
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar dia saat membacakan draft 
ASPAG secara virtual di Jakarta, Selasa (23/3). 

Retno mengungkapkan ada empat potensi keterlibatan ILO dalam proses reformasi PBB. 

Pertama, kata dia, mendorong ILO meningkatkan kontribusi dalam UN Development System agar 
dapat memberikan dukungan koheren dan konkret untuk mencapai Pembangunan 
Berkelanjutan. 

"Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-masing negara 
anggota," kata dia. 

Kedua, lanjut Retno, meminta ILO terus berperan aktif merekstrukturisasi sistem pembangunan 
PBB di tingkat regional berdasarkan wilayah. "Memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan 
komisi ekonomi regional PBB, serta organisasi regional yang relevan dalam menangani isu-isu 
spesifik kawasan," ungkap dia. 

Kemudian, ketiga, ILO harus meningkatkan perannya dalam menjembatani konstituen tripartit 
ILO dengan UN Development System. 

Retno menyebut, keempat, ILO harus menemukan cara inovatif mengatasi tantangan 
pelaksanaan reformasi PBB. 

"Terakhir, penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi 
COVID-19 terhadap reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System 
setelah reformasi, selama situasi krisis," jelas dia. 

Sebagai informasi, GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas 
berbagai agenda kerja ILO. GBO ILO memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran 
dan program-program ILO. Indonesia telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak 
2011. 

Sidang GB ILO ke-341 dengan agenda terkait perkembangan reformasi PBB, Indonesia kembali 
dipercaya menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. 

Anggota GB terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota 
reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan. Untuk mewakili kawasan Asian-
Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama Brunei dan Malaysia terpilih 
sebagai anggota. 

(jpnn)   
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Narasumber 

negative - Taufik Hidayat (Koordinator Kombatan) Bunda Melon 

negative - Taufik Hidayat (Koordinator Kombatan) Sementara beberapa wanita berkerudung 
merepresentasikan 48 kelompok yang dijanjikan mendapat bantuan. Mereka kebanyakan adalah 
kelompok perempuan yang diberikan janji mendapat bantuan Rp40 juta tetapi belum sampai 
kelompok sudah diminta 

negative - Taufik Hidayat (Koordinator Kombatan) Partainya sama dengan pelaku MT 

negative - Taufik Hidayat (None) Bunda Melon 

neutral - Taufik Hidayat (Koordinator Kombatan) Kami meminta Kejari Purwokerto agar 
menjunjung profesionalitas dan tidak terpengaruh pihak lain 

negative - Taufik Hidayat (Koordinator Kombatan) Kami berpegangan pada alat bukti dan gali 
sedalam-dalamnya, kalau memang menyentuh ke pihak-pihak tersebut akan kami tindak lanjuti 

 

Ringkasan 

Sekitar 30 warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Banyumas Tegakkan Keadilan 
(Kombatan) menggelar aksi damai menuntut Kejaksaan Negeri Purwokerto mengusut tuntas 
kasus dugaan korupsi dana jaring pengaman sosial (JPS) Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi 
damai yang digelar di halaman Kantor Kejari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 
Selasa siang, diisi dengan teatrikal yang menggambarkan seorang wanita berhijab yang mereka 
sebut sebagai "Bunda Melon". 
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KOMBATAN TUNTUT KEJARI PURWOKERTO USUT TUNTAS KASUS JPS KEMNAKER 

Purwokerto - Sekitar 30 warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Banyumas Tegakkan 
Keadilan (Kombatan) menggelar aksi damai menuntut Kejaksaan Negeri Purwokerto mengusut 
tuntas kasus dugaan korupsi dana jaring pengaman sosial (JPS) Kementerian Ketenagakerjaan. 

Aksi damai yang digelar di halaman Kantor Kejari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa 
Tengah, Selasa siang, diisi dengan teatrikal yang menggambarkan seorang wanita berhijab yang 
mereka sebut sebagai "Bunda Melon". 

Selain itu, terdapat pula sejumlah wanita berkerudung yang direpresentasikan sebagai 48 
kelompok yang dijanjikan menerima bantuan JPS Kemnaker. Dalam hal ini, program JPS 
Kemnaker tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat terdampak COVID-19 sebagai upaya 
pemberdayaan. 

Saat ditemui wartawan, Koordinator Kombatan Taufik Hidayat mengatakan bahwa aksi damai 
tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Kejari Purwokerto untuk nengusut dalang utama 
di balik kasus dugaan korupsi dana JPS Kemnaker tersebut. 

Menurut dia, "Bunda Melon" yang digambarkan dalam teatrikal tersebut merupakan orang 
berpengaruh di Banyumas, punya jabatan, dan memiliki akses ke Kemnaker yang menfasilitasi 
turunnya dana JPS. 

"Sementara beberapa wanita berkerudung merepresentasikan 48 kelompok yang dijanjikan 
mendapat bantuan. Mereka kebanyakan adalah kelompok perempuan yang diberikan janji 
mendapat bantuan Rp40 juta tetapi belum sampai kelompok sudah diminta," katanya. 

Oleh karena itu, kata dia, banyak anggota kelompok yang mempertanyakan kenapa mereka tidak 
menerima dana bantuan tersebut. 

Lebih lanjut, Taufik mengatakan bahwa penetapan tersangka kasus dugaan korupsi tersebut 
seharusnya tidak hanya berhenti pada AM dan MT saja. 

Menurut dia, dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Purwokerto tersebut 
memiliki kedekatan dengan seorang perempuan yang menjadi anggota DPR RI dari Daerah 
Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap). 

Dalam hal ini, kata dia, akses dana bantuan dari Kemnaker tersebut dapat turun, salah satunya 
melalui jalur anggota legislatif. 

"Partainya sama dengan pelaku MT," katanya. 

Ia mengatakan kasus dugaan korupsi dana JPS Kemnaker tersebut melibatkan sosok yang 
disebut "Bunda Melon" dan pihaknya mengecam para individu atau kelompok yang melakukan 
tindakan tidak terpuji dengan menyelewengkan dana bantuan bagi warga yang terdampak 
COVID-19. 

Selain itu, kata dia, Kombatan mendukung Kejari Purwokerto untuk menindak tegas terhadap 
siapa saja yang menyelewengkan dana bantuan sosial dalam rangka supremasi hukum. 

"Kami meminta Kejari Purwokerto agar menjunjung profesionalitas dan tidak terpengaruh pihak 
lain," katanya. 

Sementara itu, Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan memberikan apresiasi atas dukungan 
masyarakat dalam perkara tersebut dan pihaknya akan bekerja secara profesional. 
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"Kami berpegangan pada alat bukti dan gali sedalam-dalamnya, kalau memang menyentuh ke 
pihak-pihak tersebut akan kami tindak lanjuti," katanya. 

Menyinggung soal jumlah tersangka, dia mengatakan bahwa hingga saat ini masih dua orang. 
Namun, tidak menutup kemungkinan dapat bertambah. 

Akan tetapi, kata dia, semua itu tergantung pada alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan. 

Menurut dia, kedua tersangka saat ini tidak ditahan, tetapi hanya diminta wajib lapor karena 
mereka kooperatif, selalu hadir setiap kali diperintahkan datang untuk diminta keterangannya, 
dan seluruh alat bukti telah diamankan. 

Seperti diwartakan, Kejari Purwokerto pada tanggal 16 Maret 2021 telah menetapkan AM (26) 
dan MT (37), warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, sebagai 
tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana JPS Kemnaker bagi 48 kelompok masyarakat di 
Banyumas dengan potensi kerugian negara mencapai Rp2,120 miliar yang digunakan oleh kedua 
tersangka untuk membangun green house buah melon. 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Pengaturan khusus ini maknanya adalah 
kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam 
pelaksanaan tugasnya 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Namun hal yang terkait dengan kondisi 
psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi fokus perhatian 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak 
kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja 
Migran Indonesia 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja 
Migran Indonesia. 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) tuturnya. Ia berharap ke depan kegiatan 
serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI tertentu atau negara tujuan penempatan 
tertentu, untuk dapat menggambarkan apakah terdapat perbedaan treatment signifikan terkait 
dengan intervensi psikologis. Ke depannya lagi, kami sungguh berharap upaya-upaya ini dapat 
memberikan kontribusi konkrit dalam mewujudkan tata kelola penempatan Pekerja Migran 
Indonesia, sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memberikan perhatian secara serius terhadap 
kondisi piskologis dan kesehatan mental Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat 
ke negara penempatan. Hal tersebut sesuai amanah Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai salah satu 
dokumen bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). 
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KEMNAKER FOKUS PERHATIKAN PSIKOLOGIS DAN MENTAL PEKERJA MIGRAN 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memberikan perhatian secara serius 
terhadap kondisi piskologis dan kesehatan mental Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan 
berangkat ke negara penempatan. Hal tersebut sesuai amanah Pasal 13 Undang-Undang (UU) 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai salah 
satu dokumen bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). 

Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana, 
mengatakan bahwa salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja 
migran adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan 
Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 

"Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi 
Calon Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Direktur Eva Trisiana dalam 
seminar bertajuk 'Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI' di Jakarta, Selasa (23/3/2021). 

Ditegaskan Direktur Eva Trisiana, upaya pemerintah untuk membekali PMI dengan keterampilan 
yang menunjang pekerjaan telah dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). "Namun hal yang 
terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi fokus perhatian," 
katanya. 

Namun demikian, Direktur Eva Trisiana mengakui bahwa penerapannya masih belum optimal. 
Ketidaksiapan kondisi psikologi dapat mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis 
bagi PMI. Baik terkait dengan situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara tempat bekerja, 
serta kecemasan yang timbul dari keluarga yang ditinggalkan. "Hal ini pada gilirannya dapat juga 
berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan," 
ujarnya. 

Direktur Eva Trisiana menambahkan, pihaknya secara khusus,memberikan apresiasi kesediaan 
BLK dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan seluruh CPMI yang berpartisipasi di acara seminar 
ini. Kemnaker lanjut Eva Trisiana menyambut positif langkah Universitas Mercu Buana menggelar 
seminar bertema "Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja Migran Indonesia." Menurutnya 
kegiatan seminar ini juga sebagai soft reminder kepada Kemnaker selaku pembuat kebijakan 
dalam tata kelola penempatan PMI. Seminar ini juga sekaligus sebagai kesempatan untuk 
menguji coba model, pola, pendekatan, dan/atau teori yang sesuai untuk konteks PMI. Hasil dari 
kegiatan ini tentunya dapat memberikan gambaran dan rekomendasi, " tuturnya. 

Ia berharap ke depan kegiatan serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI tertentu atau 
negara tujuan penempatan tertentu, untuk dapat menggambarkan apakah terdapat perbedaan 
treatment signifikan terkait dengan intervensi psikologis. 

"Ke depannya lagi, kami sungguh berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit 
dalam mewujudkan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang 
diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," katanya. CM (atk). 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JKP tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengintegrasikan data 
Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
mendorong agar penggabungan data dapat terlaksana dengan cepat. 

 

JALANKAN JKP, KEMENAKER INTEGRASIKAN DATA DENGAN BPJS 
KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA, - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan 
mengintegrasikan data Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS 
Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong agar penggabungan data dapat terlaksana 
dengan cepat. "Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data 
dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai 
peserta BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021). 

Dengan adanya integrasi data, Ida menambahkan pemerintah segera menggulirkan program JKP 
melalui BPJS Ketenagakerjaan. 



 

52 
 

Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja 
(PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," ujar Ida. 

Sebagaimana diketahui, ketentuan terkait JKP tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja. 

Melalui aturan tersebut, pemerintah memberikan jaminan sosial kepada pekerja atau buruh yang 
mengalami PHK dalam bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 
melalui program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Pekerja atau buruh yang telah ikut berbagai program jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan akan 
secara otomatis menjadi peserta program JKP begitu PP 37/2021 diundangkan dan berlaku. 
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Narasumber 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Pengaturan khusus ini maknanya adalah 
kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam 
pelaksanaan tugasnya 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Namun hal yang terkait dengan kondisi 
psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi fokus perhatian 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak 
kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja 
Migran Indonesia 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja 
Migran Indonesia. 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Seminar ini juga sekaligus sebagai 
kesempatan untuk menguji coba model, pola, pendekatan, dan/atau teori yang sesuai untuk 
konteks PMI. Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan gambaran dan rekomendasi 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Ke depannya lagi, kami sungguh berharap 
upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkret dalam mewujudkan tata kelola 
penempatan Pekerja Migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam peraturan 
perundang-undangan 

 

Ringkasan 

Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana, 
mengatakan bahwa salah satu pengaturan teknis penempatan dan pelindungan pekerja migran 
adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi 
Calon Tenaga Kerja Indonesia. "Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi 
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dianggap sebagai hal penting bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan 
tugasnya," ujar Eva dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021). 

 

SEBELUM PEKERJA MIGRAN BERANGKAT, KEMNAKER CEK KONDISI PSIKOLOGIS 

Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana, 
mengatakan bahwa salah satu pengaturan teknis penempatan dan pelindungan pekerja migran 
adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi 
Calon Tenaga Kerja Indonesia. 

"Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi 
Calon Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Eva dalam keterangan 
tertulis, Selasa (23/3/2021). 

Dalam seminar bertajuk 'Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI' di Jakarta, Eva pun 
menegaskan pemerintah telah berupaya untuk membekali PMI dengan keterampilan yang 
menunjang pekerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). 

"Namun hal yang terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi 
fokus perhatian," katanya. 

Kendati demikian, Eva mengaku bahwa penerapan intervensi psikologi ini masih belum optimal. 
Ia menjelaskan, ketidaksiapan kondisi psikologi dapat menjadi ancaman stres dan gangguan 
psikologis bagi PMI. Baik terkait dengan situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara 
tempat bekerja, serta kecemasan yang timbul dari keluarga yang ditinggalkan. 

"Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja 
selama di negara tujuan penempatan," pungkasnya. 

Selain itu, Eva menyampaikan pihaknya turut mengapresiasi kesediaan BLK dan Lembaga 
Pelatihan Kerja (LPK) serta seluruh CPMI yang berpartisipasi di acara seminar ini. Tak hanya itu, 
lanjutnya, Kemnaker juga menyambut positif langkah Universitas Mercu Buana yang menggelar 
seminar bertema "Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja Migran Indonesia." Eva menilai 
kegiatan seminar ini merupakan soft reminder kepada Kemnaker selaku pembuat kebijakan 
dalam tata kelola penempatan PMI. 

"Seminar ini juga sekaligus sebagai kesempatan untuk menguji coba model, pola, pendekatan, 
dan/atau teori yang sesuai untuk konteks PMI. Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan 
gambaran dan rekomendasi, " ujar Eva. 

Ia berharap ke depannya kegiatan serupa dapat lebih difokuskan pada segmen CPMI tertentu 
atau negara tujuan penempatan tertentu. Tujuannya, agar dapat menggambarkan perbedaan 
treatment yang signifikan terkait dengan intervensi psikologis. 

"Ke depannya lagi, kami sungguh berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi 
konkret dalam mewujudkan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia, sesuai kondisi 
ideal yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya (mul/mpr). 
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PSIKOLOGIS DAN MENTAL PEKERJA MIGRAN JADI FOKUS KEMNAKER 

Info Nasional - Kementerian Ketenagakerjaan terus memberikan perhatian secara serius 
terhadap kondisi piskologis dan kesehatan mental Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan 
berangkat ke negara penempatan. Hal tersebut sesuai Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai salah satu dokumen bagi 
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami harus pastikan program JKP tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kedua, BP Jamsostek wajib melaporkan 
perkembangan dan dinamika pengelolaan program jaminan sosial secara periodik bulanan 
(monthly) kepada Kemnaker 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keempat, kerja sama BP Jamsostek dan 
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker), baik dalam bidang akademis maupun non-akademis 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BP Jamsostek sesuai dengan tata kelola yang baik 
dan performance yang baik 

positive - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Terakhir, mendorong agar 
percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan segera 
menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja yang terkena 
pemutusan hubungan kerja (PHK). "Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang 
tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja," katanya, seperti dalam keterangan yang 
Kompas.com, Selasa (23/3/2021). 
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GULIRKAN PROGRAM JKP, MENAKER PAPARKAN MANFAAT YANG AKAN DITERIMA 
PEKERJA 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan segera 
menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja yang terkena 
pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," katanya, seperti dalam keterangan yang Kompas.com, Selasa (23/3/2021). 

Untuk menjalankan program tersebut, Ida meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) agar mempercepat integrasi data sistem informasi 
ketenagakerjaan (Sisnaker). 

Pasalnya, salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta 
BP Jamsostek. 

"Kami harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan," 
ujar Ida. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BP 
Jamsostek di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa. 

Dalam kesempatan tersebut, Ida turut menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi 
Kemnaker dan BP Jamsostek. 

Pertama, integrasi data kepesertaan BP Jamsostek dan Kemnaker dalam implementasi program 
JKP serta operasional sistem informasi pasar kerja (SIPK) di Kemnaker. 

"Kedua, BP Jamsostek wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program 
jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker," jelas Ida. 

Ketiga, sambung dia, koordinasi fungsional (KF) antara BP Jamsostek dan Kemnaker dari tingkat 
pusat sampai ke daerah perlu dilakukan kembali dalam rangka perluasan dan pembinaan 
kepesertaan serta penegakan hukum. 

Adapun pihak yang dilibatkan dalam KF tersebut, di antaranya mediator, pengawas, pengantar 
kerja, pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) BPJS, dan dinas daerah. 

"Keempat, kerja sama BP Jamsostek dan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker), baik dalam 
bidang akademis maupun non-akademis," imbuh Ida. 

Penjabaran kelima adalah meningkatkan kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran 
Indonesia (PMI), serta mengatur pelaksanaannya di luar negeri (negara lain). 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BP Jamsostek Muhammad Zuhri 
mengatakan, rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke depan berisi tiga pilar dan enam 
lompatan. 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri, pertama adalah memastikan dan mendorong semua program 
serta kegiatan dapat meningkatkan dan kemaslahatan. 

Kedua, memastikan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan 
berprinsip tata kelola yang baik. Hal ini sebagaimana termaktub di Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata kelola BP Jamsostek. 
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Pilar rencana kerja BP Jamsostek ketiga, memastikan agar pengelolaan bisa dilakukan dengan 
pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal. 

Sementara itu, Zuhri menjelaskan, enam lompatan rencana kerja Dewan BP Jamsostek meliputi 
mendorong peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data. 

Kemudian, mendorong perbaikan layanan secara masif dengan pendekatan strategis, efisiensi, 
dan dukungan information technology (IT). 

Lompatan rencana kerja Dewan BP Jamsostek juga memperhatikan risiko operasional dan 
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BP Jamsostek sesuai 
dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik," ujar Zuhri. 

Tak hanya itu, lanjut dia, dalam lompatan rencana kerja, pihaknya juga menindaklanjuti 
rekomendasi baik dari internal maupun eksternal. 

"Terakhir, mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan 
implementasi operasional," imbuh Zuhri. 
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Narasumber 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Hal ini disesuaikan 
dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-masing negara anggota 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Ketiga, ILO harus bisa 
meningkatkan perannya dalam menjalani konstituen tripartite ILO dengan UN Development 
System 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Penting untuk menilai 
potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemic Covid-19 terhadap reformasi 
PBB. Cara ini berguna untuk mengevaluasi kinerja UN Development System setelah reformasi 
dan selama masa krisis 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Ini menjadi kesempatan 
baik bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam United Nations 
Development System 

 

Ringkasan 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tri Retno Isnaningsih 
mengatakan bahwa Organisasi Buruh Internasional (ILO) memiliki empat potensi utama untuk 
mendukung reformasi di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). 

 

DUKUNG REFORMASI PBB, INDONESIA PAPARKAN 4 POTENSI KETERLIBATAN ILO 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tri Retno Isnaningsih 
mengatakan bahwa Organisasi Buruh Internasional (ILO) memiliki empat potensi utama untuk 
mendukung reformasi di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). 
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Potensi pertama, kata dia, ILO bisa mendorong kontribusi terhadap sistem pembangunan PBB 
atau UN Development System. Ini berguna agar PBB bisa mencapai dukungan yang koheren dan 
konkret untuk pembangunan berkelanjutan. 

"Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-masing negara 
anggota," kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/3/2021). 

Potensi kedua berkaitan dengan restrukturisasi pembangunan PBB di tingkat regional 
berdasarkan wilayah. Dengan demikian, ILO bisa memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan 
komisi ekonomi dan organisasi regional yang relevan dalam menangani isu-isu spesifik kawasan. 

"Ketiga, ILO harus bisa meningkatkan perannya dalam menjalani konstituen tripartite ILO 
dengan UN Development System," imbuhnya. 

Adapun potensi keempat adalah keterlibatan ILO untuk menemukan cara inovatif dalam 
mengatasi tantangan pelaksanaan reformasi PBB. 

"Penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemic Covid-19 
terhadap reformasi PBB. Cara ini berguna untuk mengevaluasi kinerja UN Development System 
setelah reformasi dan selama masa krisis," jelasnya. 

Pernyataan tersebut disampaikan Retno saat membacakan draft Asia Pasifik/Asia Pacific Group 
(ASPAG) secara virtual dalam pertemuan Governing Body (GB) International Labour Organization 
(ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3/2021) waktu setempat. 

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mewakili negara-negara kawasan ASPAG menyampaikan 
dukungan terhadap reformasi PBB. 

Bentuk dukungan itu salah satunya adalah mendorong dialog sosial dan tripartisme agar menjadi 
bagian dari sistem pembangunan PBB. 

"Ini menjadi kesempatan baik bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke 
dalam United Nations Development System," bunyi pernyataan Retno yang disampaikannya 
secara daring dari Jakarta, Senin. 

Sebagai informasi, GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas 
berbagai agenda kerja ILO. Badan ini memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran, 
dan program-program ILO. 

Indonesia sendiri telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak tahun 2011. 

Dalam sidang GB ILO ke-341 terkait perkembangan reformasi PBB, Indonesia kembali dipercaya 
menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara kawasan ASPAG. 

Anggota GB ILO terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota 
reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan. 

Dalam agenda ini, Indonesia bersama Brunei Darussalam dan Malaysia terpilih sebagai anggota 
untuk mewakili kawasan Asia Pasifik, khususnya kawasan Asia Pasifik. 

. 
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Narasumber 

negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Kan, masih penyelidikan 

negative - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Kami sudah periksa sejumlah saksi 
termasuk NE 

positive - Yusri Yunus (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Kami kumpulkan alat bukti yang cukup. 
kalau sudah lengkap kami gelar perkara 

 

Ringkasan 

Polda Metro Jaya memastikan belum menutup penyelidikan kasus dugaan pelanggaran protokol 
kesehatan yang menyeret Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining 
Elitos. Sejumlah saksi sudah diperiksa dalam kasus ini, termasuk Nining. 

 

KOMBES YUSRI TEGASKAN KASUS NINING ELITOS MASIH BERJALAN 

JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan belum menutup penyelidikan kasus dugaan 
pelanggaran protokol kesehatan yang menyeret Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh 
Indonesia (KASBI) Nining Elitos. 

Sejumlah saksi sudah diperiksa dalam kasus ini, termasuk Nining. 

"Kan, masih penyelidikan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada 
wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (23/3). 

Lebih lanjut, Alumnus Akpol 1991 itu menambahkan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi 
termasuk Nining Elitos. 

"Kami sudah periksa sejumlah saksi termasuk NE," kata Yusri. 
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Saat ini, lanjut mantan Kapolres Tanjungpinang itu tengah melengkapi alat bukti dalam kasus 
tersebut. 

Bilamana dinyatakan lengkap, pihaknya segera melakukan gelar perkara. 

"Kami kumpulkan alat bukti yang cukup. kalau sudah lengkap kami gelar perkara," tutup Yusri. 

Sebagai informasi, aksi demonstrasi KASBI pada Senin 8 Maret 20201 lalu bertepatan dengan 
Hari Perempuan Internasional. 

Selain di depan Gedung Kemenaker dan ILO, massa aksi juga berkumpul di depan Patung Kuda 
Arjuna Wijaya. 

Massa menuntut terkait penolakan terhadap Omnibus Law dan penindasan terhadap perempuan. 

3 Pembobol Sanggar Wayang Kulit Ditangkap, Otak Pelaku Ditembak, Kini Kedua Kakinya Bolong 
Mereka juga menuntut UU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan pemerintah. 

(cr3/jpnn). 
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Narasumber 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Kondisi psikologis dianggap sebagai hal 
penting bagi calon pekerja migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Namun hal yang terkait dengan kondisi 
psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi fokus perhatian 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak 
kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja 
Migran Indonesia 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja 
Migran Indonesia. 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Ke depan, kami sungguh berharap upaya-
upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit dalam mewujudkan tata kelola penempatan 
pekerja migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam peraturan perundang-
undangan 

 

Ringkasan 

Sesuai amanah Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai salah satu dokumen bagi Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memberikan perhatian 
secara serius terhadap kondisi piskologis dan kesehatan mental mental mereka. 
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SESUAI UU, KEMNAKER BERI PERHATIAN SERIUS PADA KESEHATAN MENTAL 
CALON PMI 

Sesuai amanah Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai salah satu dokumen bagi Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memberikan perhatian 
secara serius terhadap kondisi piskologis dan kesehatan mental mental mereka. 

Menurut Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Eva 
Trisiana, salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja migran adalah 
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon 
Tenaga Kerja Indonesia. 

"Kondisi psikologis dianggap sebagai hal penting bagi calon pekerja migran Indonesia dalam 
pelaksanaan tugasnya," ujarnya, dalam seminar bertajuk 'Kegiatan Intervensi Psikologis untuk 
CPMI' di Jakarta, Selasa (23/3/2021). 

Eva mengatakan, upaya pemerintah untuk membekali PMI dengan keterampilan yang 
menunjang pekerjaan telah dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). 

"Namun hal yang terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi 
fokus perhatian," katanya. 

Namun demikian, Eva mengakui bahwa penerapannya masih belum optimal. Ketidaksiapan 
kondisi psikologi dapat mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis bagi PMI, 
baik yang terkait dengan situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara tempat bekerja, 
serta kecemasan yang timbul dari keluarga yang ditinggalkan. 

"Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja 
selama di negara tujuan penempatan," ujarnya. 

Eva menambahkan, pihaknya secara khususmemberikan apresiasi kesediaan BLK, Lembaga 
Pelatihan Kerja (LPK) dan seluruh CPMI yang berpartisipasi di acara ini. Kemnaker, lanjut Eva 
Trisiana menyambut positif langkah Universitas Mercu Buana menggelar seminar bertema 
"Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja Migran Indonesia." Seminar ini dinilai sebagai soft 
reminder kepada Kemnaker selaku pembuat kebijakan dalam tata kelola penempatan PMI, 
sekaligus sebagai kesempatan untuk menguji coba model, pola, pendekatan, dan/atau teori yang 
sesuai untuk konteks PMI. 

Eva berharap, ke depan, kegiatan serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI tertentu 
atau negara tujuan penempatan tertentu, sehingga dapat menggambarkan perbedaan treatment 
signifikan terkait dengan intervensi psikologis. 

"Ke depan, kami sungguh berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit dalam 
mewujudkan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang 
diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya. 
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Judul Indonesia Dorong Dialog Sosial dan Tripartisme Masuk Program 
Pembangunan PBB 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Reformasi PBB 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/373932/94/indonesia-dorong-
dialog-sosial-dan-tripartisme-masuk-program-pembangunan-pbb-
1616497406 

Jurnalis Aris Kurniawan 

Tanggal 2021-03-23 18:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Reformasi PBB 
merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam 
United Nations Development System 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Terakhir, penting untuk 
menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi Covid-19 terhadap 
reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System setelah reformasi, 
selama situasi krisis 

 

Ringkasan 

Indonesia mewakili negara-negara kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (Aspag) 
menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB. Bentuk dukungan ini adalah mendorong 
dialog sosial dan tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (United Nation 
Development System). "Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan 
dialog sosial dan tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt. Dirjen 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) Tri Retno Isnaningsih saat membacakan draft Aspag secara virtual di Jakarta, Senin 
(23/3/2021). 

 

INDONESIA DORONG DIALOG SOSIAL DAN TRIPARTISME MASUK PROGRAM 
PEMBANGUNAN PBB 

JAKARTA - Indonesia mewakili negara-negara kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (Aspag) 
menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB. Bentuk dukungan ini adalah mendorong 
dialog sosial dan tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (United Nation 
Development System). 
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Dukungan ini disampaikan Indonesia dalam pertemuan Governing Body International Labour 
Organization (GB ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3/2021) 
waktu setempat. 

"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan 
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tri Retno 
Isnaningsih saat membacakan draft Aspag secara virtual di Jakarta, Senin (23/3/2021). 

Dalam pernyataannya, Retno mengungkapkan empat potensi keterlibatan ILO dalam proses 
reformasi PBB. Pertama, Mendorong ILO meningkatkan kontribusi dalam UN Development 
System agar dapat memberikan dukungan koheren dan konkret untuk mencapai Pembangunan 
Berkelanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-
masing negara anggota. 

Kedua, Meminta ILO terus berperan aktif merekstrukturisasi sistem pembangunan PBB di tingkat 
regional berdasarkan wilayah, memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan komisi ekonomi 
regional PBB, serta organisasi regional yang relevan dalam menangani isu-isu spesifik kawasan. 

Ketiga, ILO harus meningkatkan perannya dalam menjembatani konstituen tripartit ILO dengan 
UN Development System. Keempat, ILO harus menemukan cara inovatif mengatasi tantangan 
pelaksanaan reformasi PBB. 

"Terakhir, penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi 
Covid-19 terhadap reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System 
setelah reformasi, selama situasi krisis," katanya. 

GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas berbagai agenda kerja 
ILO. GBO ILO memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran, dan program-program 
ILO. Indonesia telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak 2011. 

Sidang GB ILO ke-341 dengan agenda terkait perkembangan reformasi PBB, Indonesia kembali 
dipercaya menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. 

Anggota GB terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota 
reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan. Untuk mewakili kawasan Asian-
Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama Brunei dan Malaysia terpilih 
sebagai anggota. 

(ars). 
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Narasumber 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Pengaturan khusus ini maknanya adalah 
kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dalam 
pelaksanaan tugasnya 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Namun hal yang terkait dengan kondisi 
psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi fokus perhatian 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Hal ini pada gilirannya dapat juga berdampak 
kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja 
Migran Indonesia 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja 
Migran Indonesia. 

positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN Kemnaker) ujar Eva. Eva Trisiana berharap ke depan 
kegiatan serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI tertentu atau negara tujuan 
penempatan tertentu, untuk dapat menggambarkan apakah terdapat perbedaan treatment 
signifikan terkait dengan intervensi psikologis. Ke depannya lagi, kami sungguh berharap upaya-
upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit dalam mewujudkan tata kelola penempatan 
Pekerja Migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam peraturan perundang-
undangan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memberikan perhatian secara serius terhadap 
kondisi piskologis dan kesehatan mental Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat 
ke negara penempatan. Hal tersebut sesuai amanah Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai salah satu 
dokumen bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). 
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KEMNAKER FOKUS PERHATIKAN PSIKOLOGIS DAN MENTAL PEKERJA MIGRAN 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memberikan perhatian secara serius terhadap 
kondisi piskologis dan kesehatan mental Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat 
ke negara penempatan. 

Hal tersebut sesuai amanah Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sebagai salah satu dokumen bagi Calon 
Pekerja Migran Indonesia (CPMI). 

Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana, 
mengatakan bahwa salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja 
migran adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan 
Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 

"Pengaturan khusus ini maknanya adalah kondisi psikologi dianggap sebagai hal penting bagi 
Calon Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Direktur Eva Trisiana dalam 
seminar bertajuk 'Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI' di Jakarta, Selasa (23/3/2021). 

Ditegaskan Direktur Eva Trisiana, upaya pemerintah untuk membekali PMI dengan keterampilan 
yang menunjang pekerjaan telah dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). "Namun hal yang 
terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi fokus perhatian," 
katanya. 

Namun demikian, Direktur Eva Trisiana mengakui bahwa penerapannya masih belum optimal. 
Ketidaksiapan kondisi psikologi dapat mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis 
bagi PMI. Baik terkait dengan situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara tempat bekerja, 
serta kecemasan yang timbul dari keluarga yang ditinggalkan. "Hal ini pada gilirannya dapat juga 
berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan," 
ujarnya. 

Direktur Eva Trisiana menambahkan, pihaknya secara khusus,memberikan apresiasi kesediaan 
BLK dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan seluruh CPMI yang berpartisipasi di acara seminar 
ini. Kemnaker lanjut Eva Trisiana menyambut positif langkah Universitas Mercu Buana menggelar 
seminar bertema "Intervensi Psikologis untuk Calon Pekerja Migran Indonesia." Menurut Eva 
Trisiana, kegiatan seminar ini juga sebagai soft reminder kepada Kemnaker selaku pembuat 
kebijakan dalam tata kelola penempatan PMI. Seminar ini juga sekaligus sebagai kesempatan 
untuk menguji coba model, pola, pendekatan, dan/atau teori yang sesuai untuk konteks PMI. 
Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan gambaran dan rekomendasi, " ujar Eva. 

Eva Trisiana berharap ke depan kegiatan serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI 
tertentu atau negara tujuan penempatan tertentu, untuk dapat menggambarkan apakah 
terdapat perbedaan treatment signifikan terkait dengan intervensi psikologis. 

"Ke depannya lagi, kami sungguh berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkrit 
dalam mewujudkan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia, sesuai kondisi ideal yang 
diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya. 

[hrs]. 
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Narasumber 

positive - Cilandak Puspitaningsih (Kepala kantor cabang BPJAMSOSTEK Jakarta) Ibu Rohmani 
bekerja sebagai salah satu ketua kelompok dasawisma di RT 02/RW 01 kelurahan Cipedak dan 
terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sektor BPU 

positive - Cilandak Puspitaningsih (Kepala kantor cabang BPJAMSOSTEK Jakarta) Pastinya 
santunan ini tidak dapat menggantikan posisi kehadiran almarhumah ditengah-tengah keluarga 
namun, melalui santunan ini kiranya dapat mewujudkan impian almarhumah ataupun 
meringankan beban yang dialami keluarga 

neutral - Saidih, S.P (lurah Cipedak) Risiko pekerjaan pasti ada baik itu besar maupun kecil, kita 
tidak pernah tau apa yang akan menimpa kita kedepannya tapi saya mendorong bahwa program 
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan sebuah keharusan 

 

Ringkasan 

BPJS ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jakarta Cilandak bekerjasama dengan kelurahan Cipedak 
serahkan santunan jamianan kematian (JKM) kepada Bapak Suganda ahli waris dari almarhumah 
ibu Rohmani (ketua kelompok Dasawisma RT 02/01) Kelurahan Cipedak Jakarta Selatan 
Santunan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh lurah Cipedak Saidih, S.P 
didampingi oleh jajaran staff Kelurahan Cipedak, Senin (22/03/2021). Kepala kantor cabang 
BPJAMSOSTEK Jakarta Cilandak Puspitaningsih mengungkapkan, turut berdukacita atas 
kepergian almarhumah ibu Rohimah semoga segala kebaikan almarhumah semasa hidup 
diterima disisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. 
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BPJAMSOSTEK SERAHKAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA AHLI WARIS KADER 
DASAWISMA KELURAHAN CIPEDAK 

Jakarta: BPJS ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Jakarta Cilandak bekerjasama dengan kelurahan 
Cipedak serahkan santunan jamianan kematian (JKM) kepada Bapak Suganda ahli waris dari 
almarhumah ibu Rohmani (ketua kelompok Dasawisma RT 02/01) Kelurahan Cipedak Jakarta 
Selatan Santunan tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh lurah Cipedak Saidih, S.P 
didampingi oleh jajaran staff Kelurahan Cipedak, Senin (22/03/2021). 

Kepala kantor cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Cilandak Puspitaningsih mengungkapkan, turut 
berdukacita atas kepergian almarhumah ibu Rohimah semoga segala kebaikan almarhumah 
semasa hidup diterima disisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. 

Lanjutnya, almarhumah ibu Rohmani terdaftar peserta Bukan Penerima Upah (BPU) aktif di 
BPJAMSOSTEK Jakarta Cilandak sejak Januari 2020. 

"Ibu Rohmani bekerja sebagai salah satu ketua kelompok dasawisma di RT 02/RW 01 kelurahan 
Cipedak dan terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK sektor BPU". Jelasnya. 

Dirinya menuturkan, santunan jaminan kematian kami serahkan langsung kepada ahli waris yaitu 
suaminya Bapak suganda sebesar Rp.42 juta dengan rincian santunan kematian sebesar Rp.20 
juta, santunan berkala sekaligus Rp12 juta, serta biaya pemakaman Rp.10juta. 

"Pastinya santunan ini tidak dapat menggantikan posisi kehadiran almarhumah ditengah-tengah 
keluarga namun, melalui santunan ini kiranya dapat mewujudkan impian almarhumah ataupun 
meringankan beban yang dialami keluarga". Ungkapnya. 

Selain itu lurah Cipedak Saidih, S.P mengatakan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 
merupakan hal penting dalam kita melakukan aktivitas pekerjaan. 

"Risiko pekerjaan pasti ada baik itu besar maupun kecil, kita tidak pernah tau apa yang akan 
menimpa kita kedepannya tapi saya mendorong bahwa program perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan merupakan sebuah keharusan". Jelasnya. 

Lebih lanjut dimengungkapkan, dengan iuran yang sangat terjangkau hanya Rp.16.800 kita 
sudah mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 
(JKM). Saya menghimbau khususnya kepada masyarakat yang berada di kelurahan Cipedak yang 
memiliki aktivitas pekerjaan informal untuk segera mendaftar BPJAMSOSTEK. 

Disisi lain, Suganda ahli waris almarhumah ibu Rohmani mengucapkan ribuan terima kasih 
kepada BPJAMSOSTEK dan kelurahan Cipedak yang mana santunan ini akan digunakan sebaik 
mungkin terutama untuk meneruskan yang telah direncanakan istri saya. Ucapnya.**. 
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Judul Menaker Ida Kenang Muchtar Pakpahan Sebagai Pejuang Buruh 
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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 

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

 

MENAKER IDA KENANG MUCHTAR PAKPAHAN SEBAGAI PEJUANG BURUH 

JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan bela sungkawa 
atas berpulangnya Muchtar Pakpahan. Dalam kenangannya, Muchtar Pakpahan adalah seorang 
pejuang hak-hak 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 Menaker Ida saat bertakziah ke RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (22/3) 
lalu. 
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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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Narasumber 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Reformasi PBB 
merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam 
United Nations Development System 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Terakhir, penting untuk 
menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi COVID-19 terhadap 
reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System setelah reformasi, 
selama situasi krisis 

 

Ringkasan 

Adapun bentuk dukungan yang diberikan oleh Indonesia adalah mendorong dialog sosial dan 
tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (UN Development System). 
"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan 
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri 
Retno Isnaningsih dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021). 

 

DUKUNG REFORMASI PBB, INI 4 PERMINTAAN INDONESIA UNTUK ILO 

Adapun bentuk dukungan yang diberikan oleh Indonesia adalah mendorong dialog sosial dan 
tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (UN Development System). 

"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan 
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri 
Retno Isnaningsih dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021). 

Dalam pernyataannya, Retno mengungkapkan 4 potensi keterlibatan ILO dalam proses reformasi 
PBB. Pertama, mendorong ILO meningkatkan kontribusi dalam UN Development System agar 
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dapat memberikan dukungan koheren dan konkret untuk mencapai Pembangunan 
Berkelanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-
masing negara anggota. 

Kedua, meminta ILO terus berperan aktif merekstrukturisasi sistem pembangunan PBB di tingkat 
regional berdasarkan wilayah, memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan komisi ekonomi 
regional PBB, serta organisasi regional yang relevan dalam menangani isu-isu spesifik kawasan. 

Ketiga, ILO harus meningkatkan perannya dalam menjembatani konstituen tripartit ILO dengan 
UN Development System. Keempat, ILO harus menemukan cara inovatif mengatasi tantangan 
pelaksanaan reformasi PBB. 

"Terakhir, penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi 
COVID-19 terhadap reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System 
setelah reformasi, selama situasi krisis," katanya. 

GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas berbagai agenda kerja 
ILO yang memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program ILO. 
Indonesia telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak 2011. 

Sebagai informasi, sidang GB ILO ke-341 dengan agenda terkait perkembangan reformasi PBB, 
Indonesia kembali dipercaya menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara di Kawasan 
Asia Pasifik. 

Anggota GB terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota 
reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan. 

Untuk mewakili kawasan Asia-Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia 
bersama Brunei dan Malaysia terpilih sebagai anggota. 

(mul/ega). 
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Narasumber 

neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Reformasi PBB 
merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam 
United Nations Development System 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Terakhir, penting untuk 
menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi COVID-19 terhadap 
reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System setelah reformasi, 
selama situasi krisis 

 

Ringkasan 

Indonesia mewakili Negara-negara kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) 
menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB. Bentuk dukungan ini adalah mendorong 
dialog sosial dan tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (UN Development 
System). 

"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan 
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri 
Retno Isnaningsih, saat membacakan draft ASPAG secara virtual di Jakarta, Senin (23/3/2021). 

 

INDONESIA DORONG DIALOG SOSIAL DAN TRIPARTISME MASUK PROGRAM 
PEMBANGUNAN PBB 

Jakarta - Indonesia mewakili Negara-negara kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) 
menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB. Bentuk dukungan ini adalah mendorong 
dialog sosial dan tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (UN Development 
System). 
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Dukungan ini disampaikan Indonesia dalam pertemuan Governing Body International Labour 
Organization (GB ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3/2021) 
waktu setempat. 

"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan 
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri 
Retno Isnaningsih, saat membacakan draft ASPAG secara virtual di Jakarta, Senin (23/3/2021). 

Dalam pernyataannya, Retno mengungkapkan 4 potensi keterlibatan ILO dalam proses reformasi 
PBB. Pertama, mendorong ILO meningkatkan kontribusi dalam UN Development System agar 
dapat memberikan dukungan koheren dan konkret untuk mencapai Pembangunan 
Berkelanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-
masing negara anggota. 

Kedua, meminta ILO terus berperan aktif merekstrukturisasi sistem pembangunan PBB di tingkat 
regional berdasarkan wilayah, memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan komisi ekonomi 
regional PBB, serta organisasi regional yang relevan dalam menangani isu-isu spesifik kawasan. 

Ketiga, ILO harus meningkatkan perannya dalam menjembatani konstituen tripartit ILO dengan 
UN Development System. Keempat, ILO harus menemukan cara inovatif mengatasi tantangan 
pelaksanaan reformasi PBB. 

"Terakhir, penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi 
COVID-19 terhadap reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System 
setelah reformasi, selama situasi krisis," katanya. 

GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas berbagai agenda kerja 
ILO. GBO ILO memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program 
ILO. Indonesia telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak 2011. 

Sidang GB ILO ke-341 dengan agenda terkait perkembangan reformasi PBB, Indonesia kembali 
dipercaya menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. 

Anggota GB terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota 
reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan. Untuk mewakili kawasan Asian-
Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama Brunei dan Malaysia terpilih 
sebagai anggota. 

 

 

  



 

77 
 

Judul Indonesia Dorong Dialog Sosial dan Tripartisme Masuk Sistem 
Pembangunan PBB 

Nama Media suara.com 

Newstrend Reformasi PBB 

Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/03/23/173458/indonesia-dorong-
dialog-sosial-dan-tripartisme-masuk-sistem-pembangunan-pbb 

Jurnalis Fitri Asta Pramesti 
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neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Reformasi PBB 
merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam 
United Nations Development System 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Terakhir, penting untuk 
menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi COVID-19 terhadap 
reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System setelah reformasi, 
selama situasi krisis 

 

Ringkasan 

Indonesia mewakili Negara-negara kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) 
menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB dengan mendorong dialog sosial dan 
tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (UN Development System). 
"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan 
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri 
Retno Isnaningsih, saat membacakan draft ASPAG secara virtual di Jakarta, Senin (23/3/2021). 

 

INDONESIA DORONG DIALOG SOSIAL DAN TRIPARTISME MASUK SISTEM 
PEMBANGUNAN PBB 

Indonesia mewakili Negara-negara kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) 
menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB dengan mendorong dialog sosial dan 
tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (UN Development System). 
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Dukungan ini disampaikan Indonesia dalam pertemuan Governing Body International Labour 
Organization (GB ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3/2021) 
waktu setempat. 

"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan 
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri 
Retno Isnaningsih, saat membacakan draft ASPAG secara virtual di Jakarta, Senin (23/3/2021). 

Dalam pernyataannya, Retno mengungkapkan 4 potensi keterlibatan ILO dalam proses reformasi 
PBB. Pertama, mendorong ILO meningkatkan kontribusi dalam UN Development System agar 
dapat memberikan dukungan koheren dan konkret untuk mencapai Pembangunan 
Berkelanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-
masing negara anggota. 

Kedua, meminta ILO terus berperan aktif merekstrukturisasi sistem pembangunan PBB di tingkat 
regional berdasarkan wilayah, memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan komisi ekonomi 
regional PBB, serta organisasi regional yang relevan dalam menangani isu-isu spesifik kawasan. 

Ketiga, ILO harus meningkatkan perannya dalam menjembatani konstituen tripartit ILO dengan 
UN Development System. Keempat, ILO harus menemukan cara inovatif mengatasi tantangan 
pelaksanaan reformasi PBB. 

"Terakhir, penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi 
COVID-19 terhadap reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System 
setelah reformasi, selama situasi krisis," katanya. 

GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas berbagai agenda kerja 
ILO. GBO ILO memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program 
ILO. Indonesia telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak 2011. 

Sidang GB ILO ke-341 dengan agenda terkait perkembangan reformasi PBB, Indonesia kembali 
dipercaya menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. 

Anggota GB terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota 
reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan. Untuk mewakili kawasan Asian-
Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama Brunei dan Malaysia terpilih 
sebagai anggota. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JPK tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi 
dengan implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan . Intergasi ini untuk menjalankan 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. 
Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah 
pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida saat menerima 
audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa 
(23/3/2021). 
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INTEGRASI DATA BPJS TK DAN KEMNAKER PENTING GUNA IMPLEMENTASI 
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan . Intergasi ini untuk 
menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3/2021). 

Ida bilang, dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program JKP melalui 
BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena 
pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," jelasnya. 

Dalam kesempatan ini Ida juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi 
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, integrasi data kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam implementasi Program JKP dan operasional sistem 
informasi pasar kerja di Kemnaker. 

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan 
program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker. Ketiga, dalam 
rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu dilakukan kembali 
Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari tingkat pusat 
sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, dan dinas 
daerah. 

Keempat, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis 
maupun non akademis. Kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) 
perlu ditingkatkan dan diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain). 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja 
pihaknya untuk lima tahun ke depan. Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan. 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan 
dapat meningkatkan dan kemaslahatan, memastikan penyelenggaraan jaminan sosial 
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di 
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan, dan memastikan agar 
pengelolaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal. 

Sementara enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi mendorong 
peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data; mendorong terus perbaikan layanan 
dengan pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT; memperhatikan risiko operasional dan 
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujarnya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JKP tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi 
dengan implementasi operasional 

 

Ringkasan 

enteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, 
integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang 
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida saat menerima audiensi 
Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3/2021). 
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KEMNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN INTEGRASIKAN DATA PENERIMA 
PROGRAM JKP 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3/2021). 

Menaker Ida mengatakan, dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan 
program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada 
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," kata Menaker Ida. 

Dalam kesempatan ini Menaker Ida juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan 
sinergi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, integrasi data kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam implementasi Program JKP dan operasional sistem 
informasi pasar kerja di Kemnaker. 

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan 
program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker. 

Ketiga, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu 
dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari 
tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik 
BPJS, dan dinas daerah. 

Keempat, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis 
maupun nonakademis. 

Kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan 
diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain). 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja 
pihaknya untuk lima tahun ke depan. Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan. 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan 
dapat meningkatkan dan kemaslahatan; memastikan penyelenggaraan jaminasl sosial 
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di 
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan; dan memastikan agar 
pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal. 

Sementara enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi mendorong 
peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data; mendorong terus perbaikan layanan 
dengan pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT; memperhatikan risiko operasional dan 
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan . 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujarnya. 
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Nama Media tempo.co 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1445174/serikat-buruh-sambut-positif-
direksi-baru-bpjs-ketenagakerjaan 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-03-23 17:24:00 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Kita 
sudah melihat manfaat yang sangat bagus dari BPJAMSOSTEK, mudah mudahan bisa 
ditingkatkan lagi. Terkait isu-isu negatif, kita serahkan langsung kepada yang berwenang. Karena 
jujur, sampai saat ini saya belum melihat ada pengaduan dari anggota kami terkait pelayanan 

positive - Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI AGN) Langkah Direksi BPJAMSOSTEK mengadakan 
pertemuan dengan para stakeholder sangat positif. Saya berharap akan ada pertemuan reguler 
lainnya. Komunikasi diantara kita jangan hanya sampai sini saja, jangan ada hambatan 
komunikasi dalam hal kebaikan 

neutral - Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI AGN) Proses hukum ini harus dilakukan secara clear 
dan harus ada kejelasan duduk persoalannya dari Kejaksaan Agung. Kalau ada kejelasan, maka 
tidak akan ada prasangka buruk dari dari para peserta 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kalau kita dapat kepercayaan 
maka kami akan lebih optimal dalam bekerja 

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

 

Ringkasan 

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) telah melakukan pertemuan dengan para 
konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia pada Jumat, 19 Maret 2021. Hal ini 
mendapatkan apresiasi dari Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly 
Rosita Silaban. Elly mengaku diundang langsung dengan jajaran direksi BPJAMSOSTEK di tiga 
minggu pertama kerja itu belum pernah dialami sebelumnya. 
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SERIKAT BURUH SAMBUT POSITIF DIREKSI BARU BPJS KETENAGAKERJAAN 

Info Nasional - Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) telah melakukan 
pertemuan dengan para konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia pada Jumat, 19 Maret 
2021. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 
(KSBSI) Elly Rosita Silaban. Elly mengaku diundang langsung dengan jajaran direksi 
BPJAMSOSTEK di tiga minggu pertama kerja itu belum pernah dialami sebelumnya. 

"Pertama keren karena dalam tiga minggu pertama langsung mengundang pimpinan konfederasi 
terbesar di Indonesia. Pertemuan ini merupakan awal komunikasi yang baik antara 
BPJAMSOSTEK dan serikat buruh sebagai mitra. Apalagi, sejak awal pihak serikat buruh 
menginginkan keterbukaan dan dialog", katanya. 

"Kita sudah melihat manfaat yang sangat bagus dari BPJAMSOSTEK, mudah mudahan bisa 
ditingkatkan lagi. Terkait isu-isu negatif, kita serahkan langsung kepada yang berwenang. Karena 
jujur, sampai saat ini saya belum melihat ada pengaduan dari anggota kami terkait pelayanan," 
ucapnya lagi. 

Disinggung mengenai kasus penyelidikan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya 
menjunjung asas praduga tak bersalah. 

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi 
Gani (KSPSI AGN) Hermanto Achmad. Dirinya menjelaskan, susunan direksi baru ini sangat 
beragam. Karena tiga orang berasal dari dalam (internal) dan empat dari luar (eksternal). "Saya 
kira ini bagus dan saling bisa bersinergi diantara mereka", ujarnya. 

Tak hanya itu, lanjut Hermanto, ada karir dari karyawan BPJAMSOSTEK untuk menjadi Direksi, 
mereka (karyawan) mendapat penghargaan bahwa satu saat bisa menjadi direksi dan itu sangat 
positif. Karyawan itu akan lebih termotivasi bekerja karena akan ada capaian yang lebih tinggi 
yang bisa diraih. 

"Langkah Direksi BPJAMSOSTEK mengadakan pertemuan dengan para stakeholder sangat 
positif. Saya berharap akan ada pertemuan reguler lainnya. Komunikasi diantara kita jangan 
hanya sampai sini saja, jangan ada hambatan komunikasi dalam hal kebaikan," kata Hermanto. 

Mengenai penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana investasi BPJAMSOSTEK yang 
dilakukan oleh Kejaksaan Agung, KSBSI mendukung proses hukum. "Proses hukum ini harus 
dilakukan secara clear dan harus ada kejelasan duduk persoalannya dari Kejaksaan Agung. Kalau 
ada kejelasan, maka tidak akan ada prasangka buruk dari dari para peserta", tutur Hermanto. 

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

Lanjut Anggoro, pihaknya akan selalu transparan, karena BPJAMSOSTEK dan para serikat buruh 
akan saling bekerjasama, maka harus ada kepercayaan. "Kalau kita dapat kepercayaan maka 
kami akan lebih optimal dalam bekerja", ucap Anggoro. 

Target BPJAMSOSTEK ke depannya adalah kepesertaan. "Jelas akan memperbanyak kesertaan 
atau coverege. Saat ini kepsertaan baru 30% dari total pekerja Indonesia. maka target kita 
menuju ke angka lebih dari 50% kepesertaan dari total pekerja Indonesia", ujar Anggoro. 

Lebih lanjut, Anggoro mengatakan pelayanan juga akan diperbaiki. Itu yang akan kita kerja 
dalam waktu dekat. "Perbaikan bisnis proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kita akan 
mendigitalisasi BPJAMSOSTEK", kata dia. 
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Judul Kemnaker & BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Data Penerima JKP 

Nama Media detik.com 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5504675/kemnaker--
bpjs-ketenagakerjaan-integrasikan-data-penerima-jkp 

Jurnalis Erika Dyah 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JKP tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan 
implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Menurutnya, 
integrasi data dibutuhkan untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
"Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021). 

 

KEMNAKER & BPJS KETENAGAKERJAAN INTEGRASIKAN DATA PENERIMA JKP 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Menurutnya, 
integrasi data dibutuhkan untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
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"Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021). 

Diketahui, Ida menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi 
BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker. Pada kesempatan yang sama, Ida mengatakan 
adanya integrasi data dapat membantu pemerintah segera menggulirkan program JKP melalui 
BPJS Ketenagakerjaan. 

Ia menambahkan, nantinya manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan 
hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," kata Ida. 

Selain itu, Ida menjabarkan berbagai hal yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan sinergi 
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu,  

1. Integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam implementasi 
Program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemnaker. 

2. BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program 
jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker. 

3. Dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu dilakukan 
kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari tingkat 
pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, 
dan dinas daerah. 

4. Kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis maupun 
nonakademis. 

5. Peningkatan kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) serta pengaturan 
pelaksanaannya di luar negeri (negara lain). 

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri 
mengemukakan rencana kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk lima tahun ke depan. Adapun 
rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan. 

Zuhri menjabarkan, tiga pilar tersebut adalah memastikan dan mendorong semua program dan 
kegiatan dapat meningkatkan dan kemaslahatan, memastikan penyelenggaraan jaminan sosial 
ketenagakerjaan dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di 
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan, serta memastikan agar 
pengelolaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal. 

Sementara itu, ia mengungkap enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang 
meliputi mendorong peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data, mendorong terus 
perbaikan layanan dengan pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT, serta 
memperhatikan risiko operasional dan investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan 
program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," pungkas Zuhri. 
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Judul Aksi Sebut Nama 'Bunda Melon' Sebagai Dalang Kasus Korupsi 
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Narasumber 

negative - Taufik Hidayat (koordinator aksi) Pengusutan kasus ini jangan hanya berhenti pada 
dua orang yang saat ini sudah menjadi tersangka. Tapi juga pada aktor intelektual yang 
memerintah kedua tersangka melakukan korupsi 

negative - Taufik Hidayat (koordinator aksi) Yang kami tahu, dua orang itu memiliki kedekatan 
dengan salah seorang anggota DPR RI perempuan dari dapil 8 Banyumas Cilacap. Dugaannya 
'Bunda Melon' ini dalang di balik semuanya 

neutral - Sunarwan (Kepala Kejari Purwokerto) Kami sangat mengapresiasi dukungan dari para 
pegiat anti korupsi untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami akan selalu bersikap profesional dalam 
mengusut kasus korupsi 

positive - Sunarwan (Kepala Kejari Purwokerto) Kami bekerja sesuai alat bukti yang ada. Kalau 
memang menyentuh pihak lain, pasti akan kami tindaklanjuti 

neutral - Sunarwan (Kepala Kejari Purwokerto) Setiap kali kita mintai keterangan, selalu datang 

 

Ringkasan 

Aksi mendesak Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk mengusut tuntas kasus korupsi dana 
bantuan UMKM di Banyumas, masih terus berlanjut. Hal ini ditandai dengan kasi unjuk rasa 
belasan anak muda yang menggelar aksi di halaman kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto, Selasa 
(23/3). Pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Banyumas Tegakkan 
Keadilan (Kombatan) ini, mendesak Kejari Purwokerto mengusut tuntas dugaan korupsi dana 
bantuan UMKM yang disalurkan oleh Ditjen Bina Penta Kemenaker. "Pengusutan kasus ini jangan 
hanya berhenti pada dua orang yang saat ini sudah menjadi tersangka. Tapi juga pada aktor 
intelektual yang memerintah kedua tersangka melakukan korupsi," kata koordinator aksi Taufik 
Hidayat. 
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AKSI SEBUT NAMA 'BUNDA MELON' SEBAGAI DALANG KASUS KORUPSI 

PURWOKERTO -- Aksi mendesak Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk mengusut tuntas kasus 
korupsi dana bantuan UMKM di Banyumas, masih terus berlanjut. Hal ini ditandai dengan kasi 
unjuk rasa belasan anak muda yang menggelar aksi di halaman kantor Kejaksaan Negeri 
Purwokerto, Selasa (23/3). 

Pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Banyumas Tegakkan Keadilan 
(Kombatan) ini, mendesak Kejari Purwokerto mengusut tuntas dugaan korupsi dana bantuan 
UMKM yang disalurkan oleh Ditjen Bina Penta Kemenaker. "Pengusutan kasus ini jangan hanya 
berhenti pada dua orang yang saat ini sudah menjadi tersangka. Tapi juga pada aktor intelektual 
yang memerintah kedua tersangka melakukan korupsi," kata koordinator aksi Taufik Hidayat. 

Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa menyebut nama 'Bunda Melon' sebagai aktor intelektual 
kasus korupsi tersebut. Hal ini merujuk pada lokasi lahan green house melon di Desa Sokawera 
Kecamatan Cilongok yang saat ini telah disegel Kejari karena terkait dengan kasus korupsi 
tersebut. 

Taufik menyebutkan, 'Bunda Melon' inilah yang menjadi aktor intelektual dalam kasus korupsi 
tersebut. "Yang kami tahu, dua orang itu memiliki kedekatan dengan salah seorang anggota DPR 
RI perempuan dari dapil 8 Banyumas Cilacap. Dugaannya 'Bunda Melon' ini dalang di balik 
semuanya," katanya. 

Dia menyebutkan, dana bantuan UMK dari Kemenaker juga bisa disalurkan pada 48 kelompok 
UMKM di Kabupaten Banyumas, berkat akses dari anggota DPR tersebut. Dana inilah yang 
kemudian diselewengkan oleh dua orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Kepala Kejari Purwokerto, Sunarwan, saat menemui para pengunjuk rasa menyatakan akan 
mengusut tuntas kasus tersebut. "Kami sangat mengapresiasi dukungan dari para pegiat anti 
korupsi untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami akan selalu bersikap profesional dalam mengusut 
kasus korupsi," katanya. 

Dia mengakui, sejauh ini, memang baru menetapkan dua tersangka, AM (26 tahun) dan MT (37), 
dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Namun, dia menyatakan, ke depan tidak menutup 
kemungkinan mengenai adanya tersangka baru. 

"Kami bekerja sesuai alat bukti yang ada. Kalau memang menyentuh pihak lain, pasti akan kami 
tindaklanjuti," tegasnya. 

Mengenai belum ditahannya kedua tersangka, Kajari menyatakan, ada beberapa alasan sehingga 
tidak melakukan penahanan. Antara lain, seluruh alat bukti yang diperlukan dalam penanganan 
kasus tersebut, dinilai sudah diperoleh semua. 

Selain itu, kedua tersangka juga dinilai kooperatif. "Setiap kali kita mintai keterangan, selalu 
datang," ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, Kejari Purwokerto sebelumnya telah mengungkap kasus dugaan korupsi 
dana bantuan UMKM dari Kemenaker yang disalurkan pada 48 UMKM Banyumas pada masa 
pandemi. Dugaan korupsi kasus tersebut, diperkirakan mencapai Rp 2,1 miliar. 

Dalam penanganan kasus tersebut, Kejari telah menyita uang tunai senilai Rp 670 juta dan 
menyegel lahan pertanian melon di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok. 

 

  



 

89 
 

Judul Kemnaker - BPJamsostek Integrasikan Data Penerima Program JKP 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JPK tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan 
implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap jajaran direksi Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) secepatnya mengintegrasikan data Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJamsostek untuk memuluskan program 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh 
karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah 
pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Menaker saat beraudiensi 
dengan Dewan Pengawas dan Direksi BPJamsostek di Jakarta, Selasa (23/3/2021). 

 

KEMNAKER - BPJAMSOSTEK INTEGRASIKAN DATA PENERIMA PROGRAM JKP 

Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap jajaran direksi Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) secepatnya mengintegrasikan 
data Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJamsostek untuk memuluskan 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
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"Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," ujar Menaker saat beraudiensi dengan Dewan Pengawas dan Direksi 
BPJamsostek di Jakarta, Selasa (23/3/2021). 

Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Menaker menyatakan, adanya integrasi data, 
pemerintah segera menggulirkan program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan, di mana sebagai 
penerima manfaat adalah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," katanya. 

Menaker juga menjabarkan lima hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sinergitas 
Kemnaker dan BPJamsostek. 

Pertama, integrasi data kepesertaan BPJamsostek dan Kemnaker dalam implementasi Program 
JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemnaker. 

Kedua, BPJamsostek wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program 
jaminan sosial secara periodik bulanan kepada Kemnaker. 

Ketiga, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu 
dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJamsostek dan Kemnaker dari tingkat 
pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, pengawas dan 
pemeriksa atau wasrik BPJS, dan dinas daerah. 

Keempat, kerja sama BPJamsostek dan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) baik dalam 
bidang akademis maupun nonakademis. 

Kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan 
diatur pelaksanaannya di luar negeri atau negara lain. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJamsostek, Muhammad Zuhri mengemukakan 
rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke depan yang berisikan tiga pilar dan enam lompatan. 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri, adalah pertama, memastikan dan mendorong semua program 
dan kegiatan dapat meningkatkan dan kemaslahatan. 

Kedua, memastikan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan 
berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana tercantum dalam Perpres 25 Tahun 2020 tentang 
Tata Kelola BPJamsostek. 

Ketiga, memastikan agar pengelolaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat 
dan normal. 

Sementara itu, enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas 
mendorong peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data, terus memperbaiki 
layanan melalui pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT, serta memperhatikan risiko 
operasional dan investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS 
Ketenagakerjaan. 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujar Zuhri. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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Judul Warga Banyumas tuntut Kejari Purwokerto usut tuntas kasus JPS 
Kemnaker 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Dugaan Korupsi JPS Kemnaker 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2058706/warga-banyumas-tuntut-
kejari-purwokerto-usut-tuntas-kasus-jps-kemnaker 

Jurnalis Sumarwoto 

Tanggal 2021-03-23 17:12:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Taufik Hidayat (Koordinator Kombatan) Bunda Melon 

negative - Taufik Hidayat (Koordinator Kombatan) Sementara beberapa wanita berkerudung 
merepresentasikan 48 kelompok yang dijanjikan mendapat bantuan. Mereka kebanyakan adalah 
kelompok perempuan yang diberikan janji mendapat bantuan Rp40 juta tetapi belum sampai 
kelompok sudah diminta 

negative - Taufik Hidayat (Koordinator Kombatan) Partainya sama dengan pelaku MT 

negative - Taufik Hidayat (None) Bunda Melon 

neutral - Taufik Hidayat (Koordinator Kombatan) Kami meminta Kejari Purwokerto agar 
menjunjung profesionalitas dan tidak terpengaruh pihak lain 

negative - Taufik HidayatT (Koordinator Kombatane) Kami berpegangan pada alat bukti dan gali 
sedalam-dalamnya, kalau memang menyentuh ke pihak-pihak tersebut akan kami tindak lanjuti 

 

Ringkasan 

Sekitar 30 warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Banyumas Tegakkan Keadilan 
(Kombatan) menggelar aksi damai menuntut Kejaksaan Negeri Purwokerto mengusut tuntas 
kasus dugaan korupsi dana jaring pengaman sosial (JPS) Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi 
damai yang digelar di halaman Kantor Kejari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 
Selasa siang, diisi dengan teatrikal yang menggambarkan seorang wanita berhijab yang mereka 
sebut sebagai "Bunda Melon". 
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WARGA BANYUMAS TUNTUT KEJARI PURWOKERTO USUT TUNTAS KASUS JPS 
KEMNAKER 

Purwokerto - Sekitar 30 warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Banyumas Tegakkan 
Keadilan (Kombatan) menggelar aksi damai menuntut Kejaksaan Negeri Purwokerto mengusut 
tuntas kasus dugaan korupsi dana jaring pengaman sosial (JPS) Kementerian Ketenagakerjaan. 

Aksi damai yang digelar di halaman Kantor Kejari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa 
Tengah, Selasa siang, diisi dengan teatrikal yang menggambarkan seorang wanita berhijab yang 
mereka sebut sebagai "Bunda Melon". 

Selain itu, terdapat pula sejumlah wanita berkerudung yang direpresentasikan sebagai 48 
kelompok yang dijanjikan menerima bantuan JPS Kemnaker. Dalam hal ini, program JPS 
Kemnaker tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat terdampak COVID-19 sebagai upaya 
pemberdayaan. 

Saat ditemui wartawan, Koordinator Kombatan Taufik Hidayat mengatakan bahwa aksi damai 
tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Kejari Purwokerto untuk nengusut dalang utama 
di balik kasus dugaan korupsi dana JPS Kemnaker tersebut. 

Menurut dia, "Bunda Melon" yang digambarkan dalam teatrikal tersebut merupakan orang 
berpengaruh di Banyumas, punya jabatan, dan memiliki akses ke Kemnaker yang menfasilitasi 
turunnya dana JPS. 

"Sementara beberapa wanita berkerudung merepresentasikan 48 kelompok yang dijanjikan 
mendapat bantuan. Mereka kebanyakan adalah kelompok perempuan yang diberikan janji 
mendapat bantuan Rp40 juta tetapi belum sampai kelompok sudah diminta," katanya. 

Oleh karena itu, kata dia, banyak anggota kelompok yang mempertanyakan kenapa mereka tidak 
menerima dana bantuan tersebut. 

Lebih lanjut, Taufik mengatakan bahwa penetapan tersangka kasus dugaan korupsi tersebut 
seharusnya tidak hanya berhenti pada AM dan MT saja. 

Menurut dia, dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Purwokerto tersebut 
memiliki kedekatan dengan seorang perempuan yang menjadi anggota DPR RI dari Daerah 
Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap). 

Dalam hal ini, kata dia, akses dana bantuan dari Kemnaker tersebut dapat turun, salah satunya 
melalui jalur anggota legislatif. 

"Partainya sama dengan pelaku MT," katanya. 

Ia mengatakan kasus dugaan korupsi dana JPS Kemnaker tersebut melibatkan sosok yang 
disebut "Bunda Melon" dan pihaknya mengecam para individu atau kelompok yang melakukan 
tindakan tidak terpuji dengan menyelewengkan dana bantuan bagi warga yang terdampak 
COVID-19. 

Selain itu, kata dia, Kombatan mendukung Kejari Purwokerto untuk menindak tegas terhadap 
siapa saja yang menyelewengkan dana bantuan sosial dalam rangka supremasi hukum. 

"Kami meminta Kejari Purwokerto agar menjunjung profesionalitas dan tidak terpengaruh pihak 
lain," katanya. 

Sementara itu, Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan memberikan apresiasi atas dukungan 
masyarakat dalam perkara tersebut dan pihaknya akan bekerja secara profesional. 
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"Kami berpegangan pada alat bukti dan gali sedalam-dalamnya, kalau memang menyentuh ke 
pihak-pihak tersebut akan kami tindak lanjuti," katanya. 

Menyinggung soal jumlah tersangka, dia mengatakan bahwa hingga saat ini masih dua orang. 
Namun, tidak menutup kemungkinan dapat bertambah. 

Akan tetapi, kata dia, semua itu tergantung pada alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan. 

Menurut dia, kedua tersangka saat ini tidak ditahan, tetapi hanya diminta wajib lapor karena 
mereka kooperatif, selalu hadir setiap kali diperintahkan datang untuk diminta keterangannya, 
dan seluruh alat bukti telah diamankan. 

Seperti diwartakan, Kejari Purwokerto pada tanggal 16 Maret 2021 telah menetapkan AM (26) 
dan MT (37), warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, sebagai 
tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana JPS Kemnaker bagi 48 kelompok masyarakat di 
Banyumas dengan potensi kerugian negara mencapai Rp2,120 miliar yang digunakan oleh kedua 
tersangka untuk membangun green house buah melon. 
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Judul Kemnaker-BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Data Penerima Program 
JKP 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1445166/kemnaker-bpjs-
ketenagakerjaan-integrasikan-data-penerima-program-jkp 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-03-23 17:11:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JKP tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan 
implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, 
integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang 
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida saat menerima audiensi 
Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa, 23 Maret 2021. 

 

KEMNAKER-BPJS KETENAGAKERJAAN INTEGRASIKAN DATA PENERIMA PROGRAM 
JKP 

Info Nasional - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
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"Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa, 23 Maret 2021. 

Menaker Ida mengatakan, dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan 
program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada 
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," kata Menaker Ida Dalam kesempatan ini Menaker Ida juga menjabarkan 
berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Pertama, integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam implementasi 
Program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemnaker. 

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan 
program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker. 

Ketiga, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu 
dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari 
tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik 
BPJS, dan dinas daerah. 

Keempat, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis 
maupun nonakademis.  

Kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan 
diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain). 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja 
pihaknya untuk lima tahun ke depan. Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan. 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan 
dapat meningkatkan dan kemaslahatan; memastikan penyelenggaraan jaminasl sosial 
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di 
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan agar 
pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal. 

Sementara enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi mendorong 
peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data, mendorong terus perbaikan layanan 
dengan pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT, memperhatikan risiko operasional, dan 
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujarnya 
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Judul Indonesia Dorong Dialog Sosial dan Tripartisme Masuk Program 
Pembangunan PBB 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Reformasi PBB 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/indonesia-dorong-dialog-sosial-dan-
tripartisme-masuk-program-pembangunan-pbb.html 

Jurnalis Haris Kurniawan 

Tanggal 2021-03-23 17:11:00 

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 - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Reformasi PBB 
merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam 
United Nations Development System 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Terakhir, penting untuk 
menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi COVID-19 terhadap 
reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System setelah reformasi, 
selama situasi krisis 

 

Ringkasan 

Indonesia mewakili Negara-negara kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) 
menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB. Bentuk dukungan ini adalah mendorong 
dialog sosial dan tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (UN Development 
System). "Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial 
dan tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt. Dirjen Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker), Tri Retno Isnaningsih, saat membacakan draft ASPAG secara virtual di Jakarta, 
Senin (23/3). 

 

INDONESIA DORONG DIALOG SOSIAL DAN TRIPARTISME MASUK PROGRAM 
PEMBANGUNAN PBB 

Indonesia mewakili Negara-negara kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) 
menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB. Bentuk dukungan ini adalah mendorong 
dialog sosial dan tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (UN Development 
System). 
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Dukungan ini disampaikan Indonesia dalam pertemuan Governing Body International Labour 
Organization (GB ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3) waktu 
setempat. 

"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan 
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri 
Retno Isnaningsih, saat membacakan draft ASPAG secara virtual di Jakarta, Senin (23/3). 

Dalam pernyataannya, Retno mengungkapkan 4 potensi keterlibatan ILO dalam proses reformasi 
PBB. Pertama, mendorong ILO meningkatkan kontribusi dalam UN Development System agar 
dapat memberikan dukungan koheren dan konkret untuk mencapai Pembangunan 
Berkelanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-
masing negara anggota. 

Kedua, meminta ILO terus berperan aktif merekstrukturisasi sistem pembangunan PBB di tingkat 
regional berdasarkan wilayah, memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan komisi ekonomi 
regional PBB, serta organisasi regional yang relevan dalam menangani isu-isu spesifik kawasan. 

Ketiga, ILO harus meningkatkan perannya dalam menjembatani konstituen tripartit ILO dengan 
UN Development System. Keempat, ILO harus menemukan cara inovatif mengatasi tantangan 
pelaksanaan reformasi PBB. 

"Terakhir, penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi 
COVID-19 terhadap reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System 
setelah reformasi, selama situasi krisis," katanya. 

GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas berbagai agenda kerja 
ILO. GBO ILO memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program 
ILO. Indonesia telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak 2011. 

Sidang GB ILO ke-341 dengan agenda terkait perkembangan reformasi PBB, Indonesia kembali 
dipercaya menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. 

Anggota GB terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota 
reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan. Untuk mewakili kawasan Asian-
Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama Brunei dan Malaysia terpilih 
sebagai anggota. 

[hrs]. 
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Judul Serikat Buruh: Awal yang Positif untuk Direksi Baru BPJAMSOSTEK 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/392606/serikat-buruh-awal-
yang-positif-untuk-direksi-baru-bpjamsostek 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-03-23 17:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Pertama 
keren karena dalam tiga minggu pertama langsung mengundang pimpinan konfederasi terbesar 
di Indonesia. Pertemuan ini merupakan awal komunikasi yang baik antara BPJAMSOSTEK dan 
serikat buruh sebagai mitra. Apalagi, sejak awal pihak serikat buruh menginginkan keterbukaan 
dan dialog 

neutral - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Kita 
sudah melihat manfaat yang sangat bagus dari BPJAMSOSTEK, mudah mudahan bisa 
ditingkatkan lagi. Terkait isu-isu negatif, kita serahkan langsung kepada yang berwenang. Karena 
jujur, sampai saat ini saya belum melihat ada pengaduan dari anggota kami terkait pelayanan 

positive - Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI AGN) Saya kira ini bagus dan saling bisa bersinergi 
diantara mereka 

positive - Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI AGN) Langkah Direksi BPJAMSOSTEK mengadakan 
pertemuan dengan para stakeholder sangat positif. Saya berharap akan ada pertemuan reguler 
lainnya. Komunikasi diantara kita jangan hanya sampai sini saja, jangan ada hambatan 
komunikasi dalam hal kebaikan 

neutral - Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI AGN) Proses hukum ini harus dilakukan secara clear 
dan harus ada kejelasan duduk persoalannya dari Kejaksaan Agung. Kalau ada kejelasan, maka 
tidak akan ada prasangka buruk dari dari para peserta 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kalau kita dapat kepercayaan 
maka kami akan lebih optimal dalam bekerja 

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

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Perbaikan bisnis proses di dalam, 
manual dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJAMSOSTEK 
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Ringkasan 

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) telah melakukan pertemuan dengan para 
konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia pada Jumat (19/3/2021). Hal ini mendapatkan 
apresiasi dari Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita 
Silaban. Elly mengaku diundang langsung dengan jajaran direksi BPJAMSOSTEK di tiga minggu 
pertama kerja, itu belum pernah dialami sebelumnya. 

 

SERIKAT BURUH: AWAL YANG POSITIF UNTUK DIREKSI BARU BPJAMSOSTEK 

JAJARAN Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) telah melakukan pertemuan dengan 
para konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia pada Jumat (19/3/2021). Hal ini 
mendapatkan apresiasi dari Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly 
Rosita Silaban. Elly mengaku diundang langsung dengan jajaran direksi BPJAMSOSTEK di tiga 
minggu pertama kerja, itu belum pernah dialami sebelumnya. 

"Pertama keren karena dalam tiga minggu pertama langsung mengundang pimpinan konfederasi 
terbesar di Indonesia. Pertemuan ini merupakan awal komunikasi yang baik antara 
BPJAMSOSTEK dan serikat buruh sebagai mitra. Apalagi, sejak awal pihak serikat buruh 
menginginkan keterbukaan dan dialog," bebernya. 

"Kita sudah melihat manfaat yang sangat bagus dari BPJAMSOSTEK, mudah mudahan bisa 
ditingkatkan lagi. Terkait isu-isu negatif, kita serahkan langsung kepada yang berwenang. Karena 
jujur, sampai saat ini saya belum melihat ada pengaduan dari anggota kami terkait pelayanan," 
imbuhnya lagi. 

Disinggung mengenai kasus penyelidikan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya 
menjunjung asas praduga tak bersalah. 

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi 
Gani (KSPSI AGN) Hermanto Achmad. Dirinya menjelaskan, susunan direksi baru ini sangat 
beragam. Karena tiga orang berasal dari dalam (internal) dan empat dari luar (eksternal). "Saya 
kira ini bagus dan saling bisa bersinergi diantara mereka," ujarnya. 

Tak hanya itu, lanjut Hermanto, ada karier dari karyawan BPJAMSOSTEK untuk menjadi Direksi, 
mereka (karyawan) mendapat penghargaan bahwa satu saat bisa menjadi direksi dan itu sangat 
positif. Karyawan itu akan lebih termotivasi bekerja karena akan ada capaian yang lebih tinggi 
yang bisa diraih. 

"Langkah Direksi BPJAMSOSTEK mengadakan pertemuan dengan para stakeholder sangat 
positif. Saya berharap akan ada pertemuan reguler lainnya. Komunikasi diantara kita jangan 
hanya sampai sini saja, jangan ada hambatan komunikasi dalam hal kebaikan," kata Hermanto. 

Mengenai penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana investasi BPJAMSOSTEK yang 
dilakukan oleh Kejaksaan Agung, KSBSI mendukung proses hukum. "Proses hukum ini harus 
dilakukan secara clear dan harus ada kejelasan duduk persoalannya dari Kejaksaan Agung. Kalau 
ada kejelasan, maka tidak akan ada prasangka buruk dari dari para peserta," tegas Hermanto. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo mengatakan 
pertemuan Direksi dengan para Konfederasi Serikat Buruh ini merupakan sebagian dari 
pengenalan pada stakeholder utama serta dibukanya jalur komunikasi yang konstruktif untuk 
kerja sama di kemudian hari. 
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Lanjut Anggoro, pihaknya akan selalu transparan, karena BPJAMSOSTEK dan para serikat buruh 
akan saling bekerja sama, maka harus ada kepercayaan. "Kalau kita dapat kepercayaan maka 
kami akan lebih optimal dalam bekerja," ucap Anggoro. 

Target BPJAMSOSTEK ke depannya adalah kepesertaan. "Jelas akan memperbanyak kesertaan 
atau coverage. Saat ini kepesertaan baru 30% dari total pekerja Indonesia. Maka target kita 
menuju ke angka lebih dari 50% kepesertaan dari total pekerja Indonesia," jelas Anggoro. 

Lebih lanjut, Anggoro mengatakan pelayanan juga akan diperbaiki. Itu yang akan kita kerja 
dalam waktu dekat. "Perbaikan bisnis proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kita akan 
mendigitalisasi BPJAMSOSTEK," tutupnya. (RO/OL-10). 
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neutral - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Reformasi PBB 
merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam 
United Nations Development System 

positive - Tri Retno Isnaningsih (Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Terakhir, penting untuk 
menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi COVID-19 terhadap 
reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System setelah reformasi, 
selama situasi krisis 

 

Ringkasan 

Indonesia mewakili Negara-negara kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) 
menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB. "Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi 
ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam United Nations Development 
System," ujar Plt Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri Retno Isnaningsih, saat membacakan draf ASPAG 
secara virtual di Jakarta, Senin (23/3/2021). 

 

INDONESIA DORONG DIALOG SOSIAL DAN TRIPARTISME MASUK PROGRAM 
PEMBANGUNAN PBB 

Indonesia mewakili Negara-negara kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) 
menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB. 

Bentuk dukungan ini adalah mendorong dialog sosial dan tripartisme menjadi bagian dari sistem 
pembangunan PBB (UN Development System). 
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Dukungan ini disampaikan Indonesia dalam pertemuan Governing Body International Labour 
Organization (GB ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3/2021) 
waktu setempat. 

"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan 
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt Dirjen Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri 
Retno Isnaningsih, saat membacakan draf ASPAG secara virtual di Jakarta, Senin (23/3/2021). 

Dalam pernyataannya, Retno mengungkapkan 4 potensi keterlibatan ILO dalam proses reformasi 
PBB. Pertama, mendorong ILO meningkatkan kontribusi dalam UN Development System agar 
dapat memberikan dukungan koheren dan konkret untuk mencapai Pembangunan 
Berkelanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-
masing negara anggota. 

Kedua, meminta ILO terus berperan aktif merekstrukturisasi sistem pembangunan PBB di tingkat 
regional berdasarkan wilayah, memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan komisi ekonomi 
regional PBB, serta organisasi regional yang relevan dalam menangani isu-isu spesifik kawasan. 

Ketiga, ILO harus meningkatkan perannya dalam menjembatani konstituen tripartit ILO dengan 
UN Development System. Keempat, ILO harus menemukan cara inovatif mengatasi tantangan 
pelaksanaan reformasi PBB. 

"Terakhir, penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi 
COVID-19 terhadap reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System 
setelah reformasi, selama situasi krisis," katanya. 

GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas berbagai agenda kerja 
ILO. GBO ILO memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program 
ILO. Indonesia telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak 2011. 

Sidang GB ILO ke-341 dengan agenda terkait perkembangan reformasi PBB, Indonesia kembali 
dipercaya menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. 

Anggota GB terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota 
reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan. Untuk mewakili kawasan Asian-
Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama Brunei dan Malaysia terpilih 
sebagai anggota. 

(*). 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JPK tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP), guna memastikan program tersebut tepat sasaran. "Kita harus 
pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu 
syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3/2021). 

 

KEMNAKER DAN BPJAMSOSTEK INTEGRASIKAN DATA PENERIMA PROGRAM JKP 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP), guna memastikan program tersebut tepat sasaran. 

"Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3/2021). 
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Ida bilang, integrasi data memungkinkan pemerintah segera menggulirkan program JKP melalui 
BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena 
pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," beber Ida. 

Dalam kesempatan tersebut, Ida juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi 
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, integrasi data kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam implementasi Program JKP dan operasional sistem 
informasi pasar kerja di Kemnaker. 

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan 
program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker. 

Ketiga, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu 
dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari 
tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik 
BPJS, dan dinas daerah. 

Sementara keempat, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang 
akademis maupun nonakademis dan kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran 
Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain). 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja 
pihaknya untuk lima tahun ke depan. Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan. 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan 
dapat meningkatkan dan kemaslahatan; memastikan penyelenggaraan jaminasl sosial 
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di 
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan; dan memastikan agar 
pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal. 
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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 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) 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 

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 
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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: KAMI PUNYA OPTIMISME YANG BAIK PADA 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 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. 

"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," kata dia. 

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. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JPK tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada pun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi 
dengan implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, 
integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang 
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya saat menerima audiensi Dewan 
Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3/2021). 
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KEMNAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN INTEGRASIKAN DATA PENERIMA 
PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," katanya saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3/2021). 

Menaker Ida mengatakan, dengan adanya integrasi data pemerintah segera menggulirkan 
program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang 
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Ada pun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," ucapnya. 

Dalam kesempatan ini Menaker juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi 
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, integrasi data kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam implementasi Program JKP dan operasional sistem 
informasi pasar kerja di Kemnaker. 

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan 
program jaminan sosial secara periodik (bulanan) kepada Kemnaker. 

Ketiga, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu 
dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari 
tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, 
pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) BPJS, dan dinas daerah. 

Keempat, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis 
maupun non akademis, dan; Kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia 
(PMI) perlu ditingkatkan dan diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain). 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja 
pihaknya untuk lima tahun ke depan. Rencana kerja itu berisi tiga pilar dan enam lompatan. 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan 
dapat meningkatkan dan kemaslahatan; memastikan penyelenggaraan jaminasl sosial 
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di 
Perpres 25/2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan; dan memastikan agar pengelolalaan 
bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal. 

Sementara enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi mendorong 
peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data; mendorong terus perbaikan layanan 
dengan pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT; memperhatikan risiko operasional dan 
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujarnya. CM (ars). 
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Narasumber 

positive - Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI AGN) Langkah Direksi BPJamsostek mengadakan 
pertemuan dengan para stakeholder sangat positif. Saya berharap, akan ada pertemuan reguler 
lainnya. Komunikasi di antara kita jangan hanya sampai sini, jangan ada hambatan komunikasi 
dalam hal kebaikan 

neutral - Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI AGN) Proses hukum harus dilakukan secara clear dan 
harus ada kejelasan duduk persoalannya dari Kejaksaan Agung. Kalau ada kejelasan, maka tidak 
akan ada prasangka buruk dari dari para peserta 

 

Ringkasan 

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) telah melakukan pertemuan dengan para 
konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia, Jumat (19/3/2021). Hal ini mendapatkan 
apresiasi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi 
Gani (KSPSI AGN), Hermanto Achmad. 

 

KSPSI AGN APRESIASI PERTEMUAN DIREKSI BPJAMSOSTEK DENGAN SERIKAT 
PEKERJA 

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) telah melakukan pertemuan dengan para 
konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia, Jumat (19/3/2021). Hal ini mendapatkan 
apresiasi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi 
Gani (KSPSI AGN), Hermanto Achmad. 

Ia menjelaskan, susunan direksi baru ini sangat beragam, karena tiga orang berasal dari dalam 
(internal) dan empat dari luar (eksternal). 

"Saya kira ini bagus dan saling bisa bersinergi diantara mereka", ujarnya. 
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Tak hanya itu, lanjut Hermanto, ada karier dari karyawan BPJamsostek untuk menjadi direksi. 
Mereka mendapat penghargaan bahwa suatu saat bisa menjadi direksi dan itu sangat positif. 

Karyawan akan lebih termotivasi bekerja, karena akan ada capaian yang lebih tinggi yang bisa 
diraih. 

"Langkah Direksi BPJamsostek mengadakan pertemuan dengan para stakeholder sangat positif. 
Saya berharap, akan ada pertemuan reguler lainnya. Komunikasi di antara kita jangan hanya 
sampai sini, jangan ada hambatan komunikasi dalam hal kebaikan," kata Hermanto. 

Mengenai penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana investasi BPJamsostek yang dilakukan 
oleh Kejaksaan Agung, KSBSI mendukung proses hukum. 

"Proses hukum harus dilakukan secara clear dan harus ada kejelasan duduk persoalannya dari 
Kejaksaan Agung. Kalau ada kejelasan, maka tidak akan ada prasangka buruk dari dari para 
peserta," katanya. 

Hal yang sama juga diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 
(KSBSI), Elly Rosita Silaban. 

Elly mengaku diundang langsung oleh jajaran direksi BPJamsostek di tiga minggu pertama kerja 
dan itu belum pernah dialami sebelumnya. 
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positive - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Memastikan agar 
pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Memperhatikan risiko 
operasional dan investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS 
Ketenagakerjaan 

positive - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga menindaklanjuti 
rekomendasi baik itu dari internal maupun eksternal dan mendorong agar percepatan 
penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan implementasi operasional 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami harus pastikan program JPK tepat sasaran. 
Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah 
pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program JKP 
berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

 

Ringkasan 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja 
untuk lima tahun ke depan. Menurut dia, rencana kerja itu berisi tiga pilar dan enam lompatan. 
Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan 
dapat meningkatkan dan kemaslahatan. 
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SINERGI KEMNAKER-BPJS TK, DEWAS BEBERKAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN KE 
DEPAN 

JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan 
rencana kerja untuk lima tahun ke depan. Menurut dia, rencana kerja itu berisi tiga pilar dan 
enam lompatan. Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua 
program dan kegiatan dapat meningkatkan dan kemaslahatan. 

Kemudian, memastikan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan 
berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata 
Kelola BPJS Ketenagakerjaan. 

"Memastikan agar pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan 
normal," papar dia. 

Sementara itu, Zuhri menyebut, enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan 
meliputi mendorong peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data. 

Kemudian, kata dia, mendorong terus perbaikan layanan dengan pendekatan strategis, efisiensi, 
dan dukungan IT. 

"Memperhatikan risiko operasional dan investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan 
program BPJS Ketenagakerjaan," ucap dia. 

Dia pun mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai 
dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik. 

"Kami juga menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal maupun eksternal dan mendorong 
agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujar 
Muhammad Zuhri. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Kami harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan 
sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta 
BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida Fauziah saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi 
BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3). 

Dia mengatakan, dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program JKP 
melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, sambung dia, manfaat JKP akan diberikan kepada 
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," ujar Menaker. 

Dalam kesempatan ini Ida Fauziah juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi 
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Pertama, kata dia, integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam 
implementasi Program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja. 

Kedua, ujar Politikus PKB itu, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan 
dinamika pengelolaan program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada 
Kemnaker. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JPK tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi 
dengan implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, 
integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang 
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida saat menerima audiensi Dewan 
Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemenaker, Selasa (23/3). 

 

KEMENAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN INTEGRASIKAN DATA PENERIMA 
PROGRAM JKP 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
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"Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan di kantor Kemenaker, Selasa (23/3). 

Ida mengatakan, dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program JKP 
melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang 
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," ucap Ida. 

Dalam kesempatan tersebut, Ida juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi 
Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan. 

, integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker dalam implementasi Program 
JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemenaker. 

, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program 
jaminan sosial secara periodik bulanan () kepada Kemenaker. 

, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu dilakukan 
kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker dari tingkat 
pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, 
dan dinas daerah. 

, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis maupun 
nonakademis. 

, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan diatur 
pelaksanaannya di luar negeri (negara lain). 

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri 
mengemukakan rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke depan. Rencana kerja itu berisi 3 
pilar dan 6 lompatan. 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan 
dapat meningkatkan dan kemaslahatan. Kemudian, memastikan penyelenggaraan jaminan sosial 
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di 
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan. 

Serta memastikan agar pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat 
dan normal. 

Sementara enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi mendorong 
peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data; mendorong terus perbaikan layanan 
dengan pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT; memperhatikan risiko operasional dan 
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujar Zuhri. 
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neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Rencana kerja itu berisi 3 pilar 
dan 6 lompatan 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi dengan 
implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja 
pihaknya untuk lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya dalam dalam audiensi dengan 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP), "Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan," ujar Zuhri di Jakarta, Selasa(23/3/2021). 

 

MENAKER DAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAHAS JAMINAN KEHILANGAN 
PEKERJAAN 

JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan 
rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya dalam dalam audiensi 
dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait program Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP), "Rencana kerja itu berisi 3 pilar dan 6 lompatan," ujar Zuhri di Jakarta, 
Selasa(23/3/2021). 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri antara lain memastikan dan mendorong semua program dan 
kegiatan dapat meningkatkan dan kemaslahatan, kedua memastikan penyelenggaraan jaminan 
sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana 
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termaktub di Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan, dan yang ketiga 
adalah memastikan agar pengelolaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat 
dan normal. 

Sementara enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi mendorong 
peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data, mendorong terus perbaikan layanan 
dengan pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT, memperhatikan risiko operasional dan 
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik, menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal, dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," pungkas Zuhri. 

(fbn). 
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neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami harus pastikan program JPK tepat sasaran. 
Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah 
pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program JKP 
berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini melibatkan mediator, pengawas, pengantar 
kerja, wasrik BPJS, dan dinas daerah 

positive - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Memastikan agar 
pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kami harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, 
integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang 
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida Fauziah saat menerima audiensi 
Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3). 

 

PASTIKAN TEPAT SASARAN, KEMNAKER-BPJS KETENAGAKERJAAN INTEGRASIKAN 
DATA PENERIMA 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meminta percepatan integrasi data Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
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"Kami harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan 
sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta 
BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida Fauziah saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi 
BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3). 

Dia mengatakan, dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program JKP 
melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, sambung dia, manfaat JKP akan diberikan kepada 
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," ujar Menaker. 

Ida Fauziah juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan sinergi Kemnaker dan BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Pertama, kata dia, integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam 
implementasi Program JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja. 

Kedua, ujar Politikus PKB itu, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan 
dinamika pengelolaan program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada 
Kemnaker. 

Ketiga, lanjut Ida Fauziah, dalam rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan 
hukum, perlu dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan 
Kemnaker dari tingkat pusat sampai ke daerah. 

"Ini melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, dan dinas daerah," beber 
dia. 

Selanjutnya, Keempat, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang 
akademis maupun nonakademis. 

Kelima, kata perempuan kelahiran Mojokerto itu, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran 
Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan dan diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain). 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengemukakan rencana kerja 
untuk lima tahun ke depan. 

Menurut dia, rencana kerja itu berisi tiga pilar dan enam lompatan. 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan 
dapat meningkatkan dan kemaslahatan; memastikan penyelenggaraan jaminan sosial 
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di 
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan. 

"Memastikan agar pengelolalaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan 
normal," papar dia. 

Sementara itu, Zuhri menyebut, enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan 
meliputi mendorong peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data. 

Kemudian, kata dia, mendorong terus perbaikan layanan dengan pendekatan strategis, efisiensi, 
dan dukungan IT. 
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Narasumber 

neutral - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Pertama 
keren karena dalam tiga minggu pertama langsung mengundang pimpinan konfederasi terbesar 
di Indonesia. Pertemuan ini merupakan awal komunikasi yang baik antara BPJAMSOSTEK dan 
serikat buruh sebagai mitra. Apalagi, sejak awal pihak serikat buruh menginginkan keterbukaan 
dan dialog 

neutral - Elly Rosita Silaban (Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Kita 
sudah melihat manfaat yang sangat bagus dari BPJAMSOSTEK, mudah mudahan bisa 
ditingkatkan lagi. Terkait isu-isu negatif, kita serahkan langsung kepada yang berwenang. Karena 
jujur, sampai saat ini saya belum melihat ada pengaduan dari anggota kami terkait pelayanan 

positive - Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI AGN) Saya kira ini bagus dan saling bisa bersinergi 
di antara mereka 

positive - Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI AGN) Langkah Direksi BPJAMSOSTEK mengadakan 
pertemuan dengan para stakeholder sangat positif. Saya berharap akan ada pertemuan reguler 
lainnya. Komunikasi diantara kita jangan hanya sampai sini saja, jangan ada hambatan 
komunikasi dalam hal kebaikan 

neutral - Hermanto Achmad (Sekjen KSPSI AGN) Proses hukum ini harus dilakukan secara clear 
dan harus ada kejelasan duduk persoalannya dari Kejaksaan Agung. Kalau ada kejelasan, maka 
tidak akan ada prasangka buruk dari dari para peserta 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kalau kita dapat kepercayaan 
maka kami akan lebih optimal dalam bekerja 

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

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Perbaikan bisnis proses di dalam, 
manual dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJAMSOSTEK 
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Ringkasan 

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) telah melakukan pertemuan dengan para 
konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia pada Jumat (19/3/2021). Ketua KSBSI 
Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang Temui Langsung Serikat Buruh Hal ini mendapatkan 
apresiasi dari Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita 
Silaban. Elly mengaku diundang langsung dengan jajaran direksi BPJAMSOSTEK di tiga minggu 
pertama kerja itu belum pernah dialami sebelumnya. 

 

SEKJEN KSPSI AGN PUJI KOMPOSISI DIREKSI BARU BPJS KETENAGAKERJAAN 

Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) telah melakukan pertemuan dengan para 
konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia pada Jumat (19/3/2021). 

Ketua KSBSI Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang Temui Langsung Serikat Buruh Hal ini 
mendapatkan apresiasi dari Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly 
Rosita Silaban. Elly mengaku diundang langsung dengan jajaran direksi BPJAMSOSTEK di tiga 
minggu pertama kerja itu belum pernah dialami sebelumnya. 

"Pertama keren karena dalam tiga minggu pertama langsung mengundang pimpinan konfederasi 
terbesar di Indonesia. Pertemuan ini merupakan awal komunikasi yang baik antara 
BPJAMSOSTEK dan serikat buruh sebagai mitra. Apalagi, sejak awal pihak serikat buruh 
menginginkan keterbukaan dan dialog," bebernya. 

"Kita sudah melihat manfaat yang sangat bagus dari BPJAMSOSTEK, mudah mudahan bisa 
ditingkatkan lagi. Terkait isu-isu negatif, kita serahkan langsung kepada yang berwenang. Karena 
jujur, sampai saat ini saya belum melihat ada pengaduan dari anggota kami terkait pelayanan," 
imbuhnya lagi. 

Disinggung mengenai kasus penyelidikan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya 
menjunjung asas praduga tak bersalah. 

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi 
Gani (KSPSI AGN) Hermanto Achmad. Dirinya menjelaskan, susunan direksi baru ini sangat 
beragam. Karena tiga orang berasal dari dalam (internal) dan empat dari luar (eksternal). 

"Saya kira ini bagus dan saling bisa bersinergi di antara mereka," ujarnya. 

Tak hanya itu, lanjut Hermanto, ada karier dari karyawan BPJAMSOSTEK untuk menjadi Direksi, 
mereka (karyawan) mendapat penghargaan bahwa satu saat bisa menjadi direksi dan itu sangat 
positif. Karyawan itu akan lebih termotivasi bekerja karena akan ada capaian yang lebih tinggi 
yang bisa diraih. 

"Langkah Direksi BPJAMSOSTEK mengadakan pertemuan dengan para stakeholder sangat 
positif. Saya berharap akan ada pertemuan reguler lainnya. Komunikasi diantara kita jangan 
hanya sampai sini saja, jangan ada hambatan komunikasi dalam hal kebaikan," kata Hermanto. 

Mengenai penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana investasi BPJAMSOSTEK yang 
dilakukan oleh Kejaksaan Agung, KSBSI mendukung proses hukum. 

"Proses hukum ini harus dilakukan secara clear dan harus ada kejelasan duduk persoalannya 
dari Kejaksaan Agung. Kalau ada kejelasan, maka tidak akan ada prasangka buruk dari dari para 
peserta", tegas Hermanto. 
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Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo mengatakan 
pertemuan Direksi dengan para Konfederasi Serikat Buruh ini merupakan sebagian dari 
pengenalan pada stakeholder utama serta dibukanya jalur komunikasi yang konstruktif untuk 
kerjasama di kemudian hari. 

Lanjut Anggoro, pihaknya akan selalu transparan, karena BPJAMSOSTEK dan para serikat buruh 
akan saling bekerjasama, maka harus ada kepercayaan. "Kalau kita dapat kepercayaan maka 
kami akan lebih optimal dalam bekerja," ucap Anggoro. 

Target BPJAMSOSTEK ke depannya adalah kepesertaan. 

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

Lebih lanjut, Anggoro mengatakan pelayanan juga akan diperbaiki. Itu yang akan kita kerja 
dalam waktu dekat. "Perbaikan bisnis proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kita akan 
mendigitalisasi BPJAMSOSTEK," tutupnya. (*). 

 

 

 

  



 

122 
 

Judul Jadi Bahan Kampanye Hitam, Industri Sawit Pastikan Patuhi Aturan 
Ketenagakerjaan 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Lingkungan Kerja Industri Sawit 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4513565/jadi-bahan-kampanye-
hitam-industri-sawit-pastikan-patuhi-aturan-ketenagakerjaan 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-03-23 16:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Industri sawit 
Indonesia tetap punya komitmen untuk comply (memenuhi) kepada regulasi. Khususnya 
ketenagakerjaan juga di perkebunan 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Dan masalah 
ketenagakerjaan menjadi satu yang penting di ISPO, dan itu menjadi prinsip keempat. Ini bukti 
bahwa aturan sawit comply dengan aturan ketenagakerjaan 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Sekali lagi kami 
proses ini menjadi sarana untuk memperbaiki iklim Ketenagakerjaan di industri dan perkebunan 
sawit. Kita sudah melihat itu 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Jadi, masih 
banyak isu yang bernuansa kan ketenagakerjaan di sektor sawit yang kemudian menjadi alat 
untuk kampanye negatif 

negative - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Itulah 
sebenarnya yang muncul 2016 kemudian beberapa isu lainnya muncul belakangan 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Amerika, 
bahkan sempat melarang sawitnya Malaysia karena dianggap perkebunan kelapa sawit di 
Malaysia itu melakukan kerja paksa terhadap anak dan pelecehan 

 

Ringkasan 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menegaskan 
industri kelapa sawit Indonesia berkomitmen untuk memenuhi aturan ketenagakerjaan yang 
berlaku. Termasuk bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit .  
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JADI BAHAN KAMPANYE HITAM, INDUSTRI SAWIT PASTIKAN PATUHI ATURAN 
KETENAGAKERJAAN 

Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono 
menegaskan industri kelapa sawit Indonesia berkomitmen untuk memenuhi aturan 
ketenagakerjaan yang berlaku. Termasuk bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit . 

"Industri sawit Indonesia tetap punya komitmen untuk comply (memenuhi) kepada regulasi. 
Khususnya ketenagakerjaan juga di perkebunan," ungkap dia dalam webinar bertajuk 
Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 

Bos Gapki ini menjelaskan, komitmen untuk taat pada aturan ketenagakerjaan diperkuat atas 
sertifikasi yang diberikan oleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) kepada industri 
sawit nasional. ISPO sendiri merupakan upaya pemerintah untuk memastikan seluruh kegiatan 
di industri sawit nasional tetap ramah lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia. 

"Dan masalah ketenagakerjaan menjadi satu yang penting di ISPO, dan itu menjadi prinsip 
keempat. Ini bukti bahwa aturan sawit comply dengan aturan ketenagakerjaan," tambahnya. 

Oleh karena itu, Gapki memastikan bahwa industri sawit nasional terus bersolek untuk 
terciptanya iklim kerja yang tidak hanya ramah lingkungan namun juga ramah terhadap para 
pekerjanya. Menyusul adanya sejumlah pengakuan dari lembaga terpercaya yang independen. 

"Sekali lagi kami proses ini menjadi sarana untuk memperbaiki iklim Ketenagakerjaan di industri 
dan perkebunan sawit . Kita sudah melihat itu," tegasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono 
memastikan persoalan ketenagakerjaan masih menjadi amunisi andalan untuk melakukan 
kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit di kancah internasional. Khususnya terkait 
permasalahan yang menimpa kelompok pekerja perempuan dan anak. 

"Jadi, masih banyak isu yang bernuansa kan ketenagakerjaan di sektor sawit yang kemudian 
menjadi alat untuk kampanye negatif," ungkapnya dalam webinar bertajuk Perlindungan Pekerja 
Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 

Dia mengungkapkan, sorotan akan persoalan ketenagakerjaan terhadap kelompok perempuan 
dan anak sendiri pertama kali disorot oleh dunia internasional sejak 2016 lalu. Saat itu, ada salah 
satu lembaga pemantau hak asasi manusia, Amnesty International yang mengendus adanya 
kerja paksa yang melibatkan anak-anak di perkebunan sawit. 

"Itulah sebenarnya yang muncul 2016 kemudian beberapa isu lainnya muncul belakangan," 
terangnya. 

Dia menambahkan, persoalan ketenagakerjaan lainnya yang menyedot perhatian internasional 
adalah pelecehan seksual terhadap pekerja sawit perempuan, yang kemudian kembali digunakan 
sebagai alat untuk melakukan kampanye negatif terhadap industri sawit. Sebagaimana yang 
ramai diberitakan kantor media asing pada 2020 lalu. 

"Amerika, bahkan sempat melarang sawitnya Malaysia karena dianggap perkebunan kelapa sawit 
di Malaysia itu melakukan kerja paksa terhadap anak dan pelecehan," terangnya. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JKP tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada 
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun bentuk penerima manfaat 
program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) untuk menjalankan 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. 
Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah 
pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida saat menerima audiensi 
Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker Jakarta, Selasa 
(23/3/2021). 

 

DEMI JKP, MENAKER MINTA INTEGRASI SISNAKER-BPJS TK DIPERCEPAT 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) untuk 
menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker Jakarta, Selasa (23/3/2021). 

"Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja 
(PHK). Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar 
kerja, dan pelatihan kerja," jelasnya. 
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Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita harus pastikan program JPK tepat 
sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program 
JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Adapun bentuk penerima manfaat program 
JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja 

neutral - Muhammad Zuhri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Kami juga mendorong 
pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan tata kelola 
yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi baik itu dari internal 
maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau jarak regulasi 
dengan implementasi operasional 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, 
integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang 
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida saat menerima audiensi 
Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3). 

 

KEMNAKER-BPJS KETENAGAKERJAAN INTEGRASIKAN DATA PENERIMA PROGRAM 
JKP 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
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"Kita harus pastikan program JPK tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3). 

Menaker Ida bilang, dengan adanya integrasi data, pemerintah segera menggulirkan program 
JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang 
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," jelasnya. 

Dalam kesempatan ini, Menaker Ida juga menjabarkan berbagai hal untuk mengoptimalkan 
sinergi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, integrasi data kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dan Kemnaker dalam implementasi Program JKP dan operasional sistem 
informasi pasar kerja di Kemnaker. 

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan 
program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker. Ketiga, dalam 
rangka perluasan dan pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum, perlu dilakukan kembali 
Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari tingkat pusat 
sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar kerja, wasrik BPJS, dan dinas 
daerah. 

Keempat, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Polteknaker baik dalam bidang akademis 
maupun non akademis. Kelima, kepesertaan dan manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) 
perlu ditingkatkan dan diatur pelaksaannya di luar negeri (negara lain). 

Rencana Kerja Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri 
mengemukakan rencana kerja pihaknya untuk lima tahun ke depan. Rencana kerja itu berisi 3 
pilar dan 6 lompatan. 

Tiga pilar yang dimaksud Zuhri yaitu memastikan dan mendorong semua program dan kegiatan 
dapat meningkatkan dan kemaslahatan, memastikan penyelenggaraan jaminan sosial 
ketenagakerjaan dilakukan dengan berprinsip tata kelola yang baik sebagaimana termaktub di 
Perpres 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan, dan memastikan agar 
pengelolaan bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sehat dan normal. 

Sementara enam lompatan rencana kerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan meliputi mendorong 
peningkatan kepesertaan yang berbasis sinkronisasi data; mendorong terus perbaikan layanan 
dengan pendekatan strategis, efisiensi, dan dukungan IT; memperhatikan risiko operasional dan 
investasi yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami juga mendorong pemenuhan standar pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan tata kelola yang baik dan performance yang baik; menindaklanjuti rekomendasi 
baik itu dari internal maupun eksternal; dan mendorong agar percepatan penyelesaian gap atau 
jarak regulasi dengan implementasi operasional," ujarnya. 

[idr]  
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Narasumber 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Peluncuran 
Panduan Praktis dan Dialog Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit 

 

Ringkasan 

Industri perkebunan kelapa sawit telah menjadi bagian penting bagi perekonomian nasional. 
Tidak hanya berkontribusi besar terhadap devisa negara, industri perkebunan kelapa sawit juga 
menjadi sumber pendapatan bagi sekitar 4,45 juta tenaga kerja langsung dan sekitar 12 juta 
pekerja tidak langsung. Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono mengatakan angka tenaga kerja 
yang cukup besar ini memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
aspek ketenagakerjaan. 

 

TEPIS ISU NEGATIF PEKERJA SAWIT, GAPKI LUNCURKAN PANDUAN PRAKTIS 

Industri perkebunan kelapa sawit telah menjadi bagian penting bagi perekonomian nasional. 
Tidak hanya berkontribusi besar terhadap devisa negara, industri perkebunan kelapa sawit juga 
menjadi sumber pendapatan bagi sekitar 4,45 juta tenaga kerja langsung dan sekitar 12 juta 
pekerja tidak langsung. 

Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono mengatakan angka tenaga kerja yang cukup besar ini 
memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan aspek ketenagakerjaan. 

Peran industri sawit juga dapat dilihat saat Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal 
tahun 2020 lalu. Kendati sempat menumbangkan beberapa sektor industri akibat pandemi, 
industri perkebunan kelapa sawit tetap membukukan kinerja yang positif dengan kegiatan 
operasional yang cenderung normal. 

Data Gapki mencatat, sepanjang tahun 2020, sumbangan sawit terhadap devisa negara telah 
mencapai US$22 miliar (atau sekitar Rp321 triliun). Di pasar global, sawit Indonesia juga 
memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati masyarakat. Namun 
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dengan kedudukan sebagai produsen terbesar minyak nabati dunia, Indonesia kerapkali dituding 
melalui berbagai isu negatif oleh oknum atau negara lain dengan kepentingan tertentu. 

Kampanye antisawit yang terus bermunculan merupakan salah satu contoh isu persaingan dan 
perdagangan yang tidak pernah hilang. Belakangan, isu terkait eksploitasi tenaga kerja anak dan 
perempuan serta isu ketenagakerjaan lainnya di perkebunan kelapa sawit menjadi sorotan dari 
berbagai pihak. 

"Inilah yang menjadi concern GAPKI dan sejak 3 tahun terakhir bekerjasama dengan serikat ILO 
dan CNV International melakukan pendekatan untuk meningkatkan kualitas kerja di sektor 
perkebunan sawit," ujar Joko Supriyono dalam webinar "Peluncuran Panduan Praktis dan Dialog 
Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit" pada Selasa (23/3/2021). 

Gapki bersama pemangku kebijakan terkait lainnya terus berbenah diri untuk mewujudkan 
sistem kerja di lingkungan industri dan perkebunan sawit yang lebih ramah terhadap kelompok 
perempuan dan anak. Sehingga pemenuhan hak terhadap dua kelompok pekerja rentan tersebut 
bisa lebih baik. 

Oleh karena itu, GAPKI dan CNV International meluncurkan buku sederhana yang berisikan 
panduan pengelolaan praktik sawit berkelanjutan dan perlindungan bagi pekerja perempuan. 
Buku ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk memperbaiki tata kelola 
ketenagakerjaan. 
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Narasumber 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Industri sawit 
Indonesia tetap punya komitmen untuk comply (memenuhi) kepada regulasi. Khususnya 
ketenagakerjaan juga di perkebunan 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Dan masalah 
ketenagakerjaan menjadi satu yang penting di ISPO, dan itu menjadi prinsip keempat. Ini bukti 
bahwa aturan sawit comply dengan aturan ketenagakerjaan 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Sekali lagi kami 
proses ini menjadi sarana untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan di industri dan perkebunan 
sawit. Kita sudah melihat itu 

negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kami masih 
melihat banyak perempuan yang berpotensi terekspos pada sejumlah bahaya potensi dalam 
dunia kerja. Khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit 

neutral - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Terdapat 
beragam risiko yang berpotensial bagi pekerja perempuan dari bahaya pelanggaran K3. Seperti 
terbatasnya fasilitas keselamatan diri, jam kerja panjang, hingga tidak adanya cuti libur yang 
diberikan dan lainnya 

negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Jadi, pekerja 
perempuan ada yang tidak diperbolehkan menggunakan cuti haid ataupun istirahat melahirkan 

negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Jadi, banyak 
pihak belum mengetahui kegiatan-kegiatan diskriminasi itu 

negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Artinya, kita 
mengatur gar lingkungan kerja tidak diskriminatif. Praktek ini mulai dari rekrutmen, pelaksanaan 
pekerjaan di tempat kerja,pelatihan, hingga jaminan sosial dan pensiun 
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Ringkasan 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono 
menegaskan, industri kelapa sawit Indonesia berkomitmen untuk memenuhi aturan 
ketenagakerjaan yang berlaku. Termasuk bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. 
"Industri sawit Indonesia tetap punya komitmen untuk comply (memenuhi) kepada regulasi. 
Khususnya ketenagakerjaan juga di perkebunan," ungkap dia dalam webinar bertajuk 
Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 

 

GAPKI PASTIKAN INDUSTRI SAWIT TERUS PATUHI ATURAN KETENAGAKERJAAN 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono 
menegaskan, industri kelapa sawit Indonesia berkomitmen untuk memenuhi aturan 
ketenagakerjaan yang berlaku. Termasuk bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. 

"Industri sawit Indonesia tetap punya komitmen untuk comply (memenuhi) kepada regulasi. 
Khususnya ketenagakerjaan juga di perkebunan," ungkap dia dalam webinar bertajuk 
Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 

Bos Gapki ini menjelaskan, komitmen untuk taat pada aturan ketenagakerjaan diperkuat atas 
sertifikasi yang diberikan oleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) kepada industri 
sawit nasional. 

ISPO sendiri merupakan upaya pemerintah untuk memastikan seluruh kegiatan di industri sawit 
nasional tetap ramah lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Indonesia. 

"Dan masalah ketenagakerjaan menjadi satu yang penting di ISPO, dan itu menjadi prinsip 
keempat. Ini bukti bahwa aturan sawit comply dengan aturan ketenagakerjaan," tambahnya. 

Oleh karena itu, Gapki memastikan bahwa industri sawit nasional terus bersolek untuk 
terciptanya iklim kerja yang tidak hanya ramah lingkungan namun juga ramah terhadap para 
pekerjanya. Menyusul adanya sejumlah pengakuan dari lembaga terpercaya yang independen. 

"Sekali lagi kami proses ini menjadi sarana untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan di industri 
dan perkebunan sawit. Kita sudah melihat itu," tegasnya. 

Lingkungan Kerja Industri Sawit Belum Aman untuk Perempuan Sebelumnya, Direktur 
Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), S Junaedah mengakui, kelompok 
pekerja perempuan memiliki risiko bahaya lebih dalam melakukan segala aktivitas di lingkungan 
pekerjaan. Khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. 

"Kami masih melihat banyak perempuan yang berpotensi terekspos pada sejumlah bahaya 
potensi dalam dunia kerja. Khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit," ungkapnya dalam 
webinar bertajuk Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 

Dia mengungkapkan, setidaknya ada tiga risiko bahaya yang kerap mengintai pekerja 
perempuan di perkebunan kelapa sawit. Pertama, risiko bahaya terkait Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3). 

"Terdapat beragam risiko yang berpotensial bagi pekerja perempuan dari bahaya pelanggaran 
K3. Seperti terbatasnya fasilitas keselamatan diri, jam kerja panjang, hingga tidak adanya cuti 
libur yang diberikan dan lainnya," ucapnya. 



 

131 
 

Kedua, bahaya terkait kesehatan reproduksi. Sebab, masih terdapatnya oknum manajemen 
perusahaan dengan tidak memperdulikan hakikat seorang wanita yang kerap melalui fase 
reproduksi seperti haid dan hamil. 

"Jadi, pekerja perempuan ada yang tidak diperbolehkan menggunakan cuti haid ataupun istirahat 
melahirkan," terangnya. 

Terkahir, pelecehan dan kekerasan. Menurutnya, praktik ini terjadi lantaran masih adanya 
anggapan posisi lemah yang dimiliki oleh pekerja perempuan. 

Dia menyebut, berbagai risiko yang menimpa korban pekerja perempuan ini lebih disebabkan 
oleh rendahnya tingkat pengetahuan atas informasi pemenuhan hak-hak pekerja. "Jadi, banyak 
pihak belum mengetahui kegiatan-kegiatan diskriminasi itu," terangnya. 

Oleh karena itu, Kemnaker terus aktif mensosialisasikan berbagai aturan-aturan terhadap 
perusahaan dan pekerja terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Tujuannya untuk mewujudkan 
iklim kerja yang kondusif dan non diskriminatif. 

"Artinya, kita mengatur gar lingkungan kerja tidak diskriminatif. Praktek ini mulai dari rekrutmen, 
pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja,pelatihan, hingga jaminan sosial dan pensiun," tegasnya. 

[bim]. 
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Narasumber 

positive - Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik 
Indonesia) Mengingat masa pandemi ini berdampak pada peluang kerja bagi para sarjana baru 
maka kesempatan kerja ini menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu kerja sama gotong 
royong antara perguruan tinggi dan dunia kerja sangat penting. Kami berharap semoga UI CISE 
Virtual Expo turut mengakselerasi lahirnya para entrepreneur baru yang bisa menggerakkan 
perekonomian nasional dan mendorong kemajuan dunia industri. 

positive - Abdul Haris (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI) Diharapkan 
kegiatan ini dapat membuka cakrawala berpikir mengenai karier dan mampu mendorong para 
alumni untuk selalu dapat berkarya, serta memiliki cara pandang yang positif dalam melanjutkan 
karier mereka di masa mendatang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi 
syarat untuk memenangkan persaingan di era disrupsi dan digitalisasi ekonomi saat ini. Hal yang 
pertama, setiap individu harus memiliki kompetensi yang memadai terutama yang dibutuhkan 
labour market. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, vokasi, 
atau pemagangan. Hal yang kedua adalah kolaborasi, dengan berkolaborasi setiap orang mudah 
membangun usaha dengan memanfaatkan teknologi digital serta tidak mengandalkan 
kepemilikan pribadi atau keluarga 

positive - Sandra Fikawati (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI) 
Tujuan utama kegiatan ini adalah sebagai wadah untuk mempertemukan para alumni UI dengan 
perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja, serta memfasilitasi lulusan 
yang ingin melanjutkan studi. Kami bertekad untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk 
memberikan kontribusi bagi pembangunan SDM di Indonesia 

positive - Sandra Fikawati (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI) 
Tujuan utama kegiatan ini adalah sebagai wadah untuk mempertemukan para alumni UI dengan 
perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja, serta memfasilitasi lulusan 
yang ingin melanjutkan studi. Kami bertekad untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk 
memberikan kontribusi bagi pembangunan SDM di Indonesia. 
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Ringkasan 

Direktorat Pengembangan Karier Lulusan dan Hubungan Alumni (DPKHA) Universitas Indonesia 
(UI) melalui Career Development Center (CDC UI) menyelenggarakan pameran dan seminar 
virtual yang menyajikan berbagai peluang kerja, magang, beasiswa, dan kewirausahaan 
bernama UI Career, Internship, Scholarship & Entrepreneurship (CISE) Virtual Expo 2021, mulai 
23 - 29 Maret 2021. Acara serupa yang digelar tahun 2020, mendapat tanggapan yang sangat 
positif, sehingga UI CISE Virtual Expo 2021 diproyeksikan akan menarik perhatian 150.000 
mahasiswa dan fresh graduates dari UI dan umum. 

 

UI GELAR PAMERAN VIRTUAL BURSA KERJA, MAGANG, BEASISWA, DAN 
WIRAUSAHA 2021 

JAKARTA- Direktorat Pengembangan Karier Lulusan dan Hubungan Alumni (DPKHA) Universitas 
Indonesia (UI) melalui Career Development Center (CDC UI) menyelenggarakan pameran dan 
seminar virtual yang menyajikan berbagai peluang kerja, magang, beasiswa, dan kewirausahaan 
bernama UI Career, Internship, Scholarship & Entrepreneurship (CISE) Virtual Expo 2021, mulai 
23 - 29 Maret 2021.  

Acara serupa yang digelar tahun 2020, mendapat tanggapan yang sangat positif, sehingga UI 
CISE Virtual Expo 2021 diproyeksikan akan menarik perhatian 150.000 mahasiswa dan fresh 
graduates dari UI dan umum. 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI Prof. Dr.rer.nat. Abdul Haris membuka 
kegiatan UI CISE Virtual Expo 2021 yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (23/3). Turut 
hadir secara virtual, Menteri Ketenagakerjaan Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. dan Direktur Jenderal 
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D.  

Acara tersebut dihadiri pula oleh beberapa perguruan tinggi seperti Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, 
M.Si (Rektor Universitas Widyatama Bandung), Dr. Susyanto, M.Si (Wakil Rektor Universitas 
Muhammadiyah Bengkulu bidang kemahasiswaan dan alumni), Rudy Handoko (Direktur 
Kemahasiswaan Universitas Prasetya Mulya), serta pimpinan perusahaan sponsor utama, Irwan 
Akhir selaku Group Head, Organization, and People Learning and Culture dari PT Paragon 
Technology and Innovation. 

Dirjen Dikti Prof. Nizam mewakili Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan selamat dan 
mengapresiasi UI yang berinisiatif mengadakan kegiatan ini.  

"Mengingat masa pandemi ini berdampak pada peluang kerja bagi para sarjana baru maka 
kesempatan kerja ini menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu kerja sama gotong royong 
antara perguruan tinggi dan dunia kerja sangat penting. Kami berharap semoga UI CISE Virtual 
Expo turut mengakselerasi lahirnya para entrepreneur baru yang bisa menggerakkan 
perekonomian nasional dan mendorong kemajuan dunia industri." 

Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris berharap bahwa acara ini dapat menjembatani lulusan dan 
mahasiswa dengan industri/penyedia kerja.  

"Diharapkan kegiatan ini dapat membuka cakrawala berpikir mengenai karier dan mampu 
mendorong para alumni untuk selalu dapat berkarya, serta memiliki cara pandang yang positif 
dalam melanjutkan karier mereka di masa mendatang," ujarnya. 

Dr. Hj. Ida Fauziyah menyampaikan dalam sambutannya mengatakan bahwa ia sangat 
mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan UI CISE Virtual Expo 2021. Di tengah masa pandemi 
Covid-19 yang sulit ini, kegiatan seperti UI CISE Virtual Expo sangat ditunggu. Kegiatan ini 
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diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi dan kompetensi bagi lulusan 
perguruan tinggi di Indonesia. "Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi syarat untuk 
memenangkan persaingan di era disrupsi dan digitalisasi ekonomi saat ini. Hal yang pertama, 
setiap individu harus memiliki kompetensi yang memadai terutama yang dibutuhkan labour 
market. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, vokasi, atau 
pemagangan. Hal yang kedua adalah kolaborasi, dengan berkolaborasi setiap orang mudah 
membangun usaha dengan memanfaatkan teknologi digital serta tidak mengandalkan 
kepemilikan pribadi atau keluarga," ujarnya. 

Ajang ini telah diselenggarakan 15 tahun berturut-turut dan tahun ini merupakan 
penyelenggaraan yang ke-31. Kepala CDC UI sekaligus Ketua UI CISE Virtual Expo 2021, Prof. 
Dr. drg. Sandra Fikawati, MPH, mengatakan, "Tujuan utama kegiatan ini adalah sebagai wadah 
untuk mempertemukan para alumni UI dengan perusahaan-perusahaan yang sedang 
membutuhkan tenaga kerja, serta memfasilitasi lulusan yang ingin melanjutkan studi. Kami 
bertekad untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan 
SDM di Indonesia." Lebih lanjut, Prof. Sandra Fikawati menyampaikan dalam laporan kegiatan 
pada pembukaan UI CISE Virtual Expo 2021 bahwa pada acara ini tercatat 160 peserta mitra UI 
yang terdiri dari 45 perusahaan nasional dan multinasional yang membuka program rekrutmen 
dan internship, 11 lembaga/universitas pemberi beasiswa (scholarship) baik dari dalam maupun 
luar negeri, 29 kewirausahaan (start-up) yang menginspirasi, 55 media partner pendukung, 20 
mitra perguruan tinggi/lembaga pendidikan, dan 78 sesi webinar. Kegiatan pameran virtual ini 
dapat diakses melalui alamat https://www.klob.id/UI-CISE2021. 

CDC UI selaku pelaksana acara telah membuktikan diri sebagai pioner, kreator, dan inovator 
kegiatan yang meneliti dan menjembatani hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. 
UI CISE Virtual Expo 2021 terselenggara berkat sinergi CDC UI dengan Ikatan Alumni Universitas 
Indonesia (ILUNI UI); Klob (platform talenta untuk career development dan matchmaking); dan 
The 10th Student Access to do Internship (SUCCESS) FEB UI. Selain itu, CDC UI juga didukung 
oleh Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia (DISTP) dan Kantor 
Urusan Internasional (KUI) menawarkan kesempatan melanjutkan peluang studi dan 
berwirausaha pada lulusan UI, serta membuka peluang bagi pengunjung dan tenant 
entrepreneur untuk menawarkan produk dan peluang kerja sama. (ANP). 
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Narasumber 

negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kami masih 
melihat banyak perempuan yang berpotensi terekspos pada sejumlah bahaya potensi dalam 
dunia kerja. Khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit 

neutral - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Terdapat 
beragam risiko yang berpotensial bagi pekerja perempuan dari bahaya pelanggaran K3. Seperti 
terbatasnya fasilitas keselamatan diri, jam kerja panjang, hingga tidak adanya cuti libur yang 
diberikan dan lainnya 

negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Jadi, pekerja 
perempuan ada yang tidak diperbolehkan menggunakan cuti haid ataupun istirahat melahirkan 

negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Jadi, banyak 
pihak belum mengetahui kegiatan-kegiatan diskriminasi itu 

negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Artinya, kita 
mengatur gar lingkungan kerja tidak diskriminatif. Praktek ini mulai dari rekrutmen, pelaksanaan 
pekerjaan di tempat kerja, pelatihan, hingga jaminan sosial dan pensiun 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Jadi, masih 
banyak isu yang bernuansa kan ketenagakerjaan di sektor sawit yang kemudian menjadi alat 
untuk kampanye negatif 

negative - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Itulah 
sebenarnya yang muncul 2016 kemudian beberapa isu lainnya muncul belakangan 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Amerika, 
bahkan sempat melarang sawitnya Malaysia karena dianggap perkebunan kelapa sawit di 
Malaysia itu melakukan kerja paksa terhadap anak dan pelecehan 
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neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Ini lah yang 
menjadi konsern kita di industri sawit Indonesia. Gapki sejak 3 tahun terakhir kita bekerja sama 
dengan CNV Internasional, Serikat Buruh Federasi Hukatan, bahkan ILO 

 

Ringkasan 

Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) S Junaedah mengakui 
kelompok pekerja perempuan memiliki risiko bahaya lebih dalam melakukan segala aktivitas di 
lingkungan pekerjaan. Khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit . "Kami masih melihat 
banyak perempuan yang berpotensi terekspos pada sejumlah bahaya potensi dalam dunia kerja. 
Khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit," ungkapnya dalam webinar bertajuk 
Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 

 

KEMNAKER UNGKAP 3 RISIKO BAHAYA DIALAMI PEKERJA PEREMPUAN DI 
PERKEBUNAN SAWIT 

Jakarta - Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) S Junaedah 
mengakui kelompok pekerja perempuan memiliki risiko bahaya lebih dalam melakukan segala 
aktivitas di lingkungan pekerjaan. Khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit . 

"Kami masih melihat banyak perempuan yang berpotensi terekspos pada sejumlah bahaya 
potensi dalam dunia kerja. Khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit," ungkapnya dalam 
webinar bertajuk Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 

Dia mengungkapkan, setidaknya ada tiga risiko bahaya yang kerap mengintai pekerja 
perempuan di perkebunan kelapa sawit. Pertama, risiko bahaya terkait Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3). 

"Terdapat beragam risiko yang berpotensial bagi pekerja perempuan dari bahaya pelanggaran 
K3. Seperti terbatasnya fasilitas keselamatan diri, jam kerja panjang, hingga tidak adanya cuti 
libur yang diberikan dan lainnya," ucapnya. 

Kedua, bahaya terkait Kesehatan Reproduksi. Sebab, masih terdapatnya oknum manajemen 
perusahaan dengan tidak memperdulikan hakikat seorang wanita yang kerap melalui fase 
reproduksi seperti haid dan hamil. 

"Jadi, pekerja perempuan ada yang tidak diperbolehkan menggunakan cuti haid ataupun istirahat 
melahirkan," terangnya. 

Terkahir, Pelecehan dan Kekerasan Berbasis Gender. Menurutnya, praktik ini terjadi lantaran 
masoh adanya anggapan posisi lemah yang dimiliki oleh pekerja perempuan. 

Dia menyebut, berbagai risiko yang menimpa korban pekerja perempuan ini lebih disebabkan 
oleh rendahnya tingkat pengetahuan atas informasi pemenuhan hak-hak pekerja. "Jadi, banyak 
pihak belum mengetahui kegiatan-kegiatan diskriminasi itu," terangnya. 

Oleh karena itu, Kemnaker terus aktif mensosialisasikan berbagai aturan-aturan terhadap 
perusahaan dan pekerja terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Tujuannya untuk mewujudkan 
iklim kerja yang kondusif dan non diskriminatif. 

"Artinya, kita mengatur gar lingkungan kerja tidak diskriminatif. Praktek ini mulai dari rekrutmen, 
pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, pelatihan, hingga jaminan sosial dan pensiun," tegasnya. 
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Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono memastikan 
persoalan ketenagakerjaan masih menjadi amunisi andalan untuk melakukan kampanye hitam 
terhadap industri kelapa sawit di kancah internasional. Khususnya terkait permasalahan yang 
menimpa kelompok pekerja perempuan dan anak. 

"Jadi, masih banyak isu yang bernuansa kan ketenagakerjaan di sektor sawit yang kemudian 
menjadi alat untuk kampanye negatif," ungkapnya dalam webinar bertajuk Perlindungan Pekerja 
Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 

Bos Gapki ini mengungkapkan, sorotan akan persoalan ketenagakerjaan terhadap kelompok 
perempuan dan anak sendiri pertama kali disorot oleh dunia internasional sejak 2016 lalu. 

Saat itu, ada salah satu lembaga pemantau hak asasi manusia, Amnesty International yang 
mengendus adanya kerja paksa yang melibatkan anak-anak di perkebunan sawit. 

"Itulah sebenarnya yang muncul 2016 kemudian beberapa isu lainnya muncul belakangan," 
terangnya. 

Dia menambahkan, persoalan ketenagakerjaan lainnya yang menyedot perhatian internasional 
adalah pelecehan seksual terhadap pekerja sawit perempuan, yang kemudian kembali digunakan 
sebagai alat untuk melakukan kampanye negatif terhadap industri sawit. Sebagaimana yang 
ramai diberitakan kantor media asing pada 2020 lalu. 

"Amerika, bahkan sempat melarang sawitnya Malaysia karena dianggap perkebunan kelapa sawit 
di Malaysia itu melakukan kerja paksa terhadap anak dan pelecehan," terangnya. 

Oleh karena itu, Gapki bersama pemangku kebijakan terkait lainnya terus berbenah diri untuk 
mewujudkan sistem kerja di lingkungan industri dan perkebunan sawit yang lebih ramah 
terhadap kelompok perempuan dan anak. Sehingga pemenuhan hak terhadap dua kelompok 
pekerja rentan tersebut bisa lebih baik. 

"Ini lah yang menjadi konsern kita di industri sawit Indonesia. Gapki sejak 3 tahun terakhir kita 
bekerja sama dengan CNV Internasional, Serikat Buruh Federasi Hukatan, bahkan ILO," ucap dia 
menekankan. 

Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com. 
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Judul Lingkungan Kerja Industri Sawit Belum Aman untuk Perempuan 
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Narasumber 

negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kami masih 
melihat banyak perempuan yang berpotensi terekspos pada sejumlah bahaya potensi dalam 
dunia kerja. Khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit 

neutral - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Terdapat 
beragam risiko yang berpotensial bagi pekerja perempuan dari bahaya pelanggaran K3. Seperti 
terbatasnya fasilitas keselamatan diri, jam kerja panjang, hingga tidak adanya cuti libur yang 
diberikan dan lainnya 

negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Jadi, pekerja 
perempuan ada yang tidak diperbolehkan menggunakan cuti haid ataupun istirahat melahirkan 

negative - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Jadi, banyak 
pihak belum mengetahui kegiatan-kegiatan diskriminasi itu 

neutral - S Junaedah (Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Artinya, kita 
mengatur agar lingkungan kerja tidak diskriminatif. Praktik ini mulai dari rekrutmen, pelaksanaan 
pekerjaan di tempat kerja, pelatihan, hingga jaminan sosial dan pensiun 

 

Ringkasan 

Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), S Junaedah mengakui, 
kelompok pekerja perempuan memiliki risiko bahaya lebih dalam melakukan segala aktivitas di 
lingkungan pekerjaan. Khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. "Kami masih melihat 
banyak perempuan yang berpotensi terekspos pada sejumlah bahaya potensi dalam dunia kerja. 
Khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit," ungkapnya dalam webinar bertajuk 
Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 
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LINGKUNGAN KERJA INDUSTRI SAWIT BELUM AMAN UNTUK PEREMPUAN 

Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), S Junaedah mengakui, 
kelompok pekerja perempuan memiliki risiko bahaya lebih dalam melakukan segala aktivitas di 
lingkungan pekerjaan. Khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. 

"Kami masih melihat banyak perempuan yang berpotensi terekspos pada sejumlah bahaya 
potensi dalam dunia kerja. Khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit," ungkapnya dalam 
webinar bertajuk Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 

Dia mengungkapkan, setidaknya ada tiga risiko bahaya yang kerap mengintai pekerja 
perempuan di perkebunan kelapa sawit. Pertama, risiko bahaya terkait Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3). 

"Terdapat beragam risiko yang berpotensial bagi pekerja perempuan dari bahaya pelanggaran 
K3. Seperti terbatasnya fasilitas keselamatan diri, jam kerja panjang, hingga tidak adanya cuti 
libur yang diberikan dan lainnya," ucapnya. 

Kedua, bahaya terkait kesehatan reproduksi. Sebab, masih terdapatnya oknum manajemen 
perusahaan dengan tidak memperdulikan hakikat seorang wanita yang kerap melalui fase 
reproduksi seperti haid dan hamil. 

"Jadi, pekerja perempuan ada yang tidak diperbolehkan menggunakan cuti haid ataupun istirahat 
melahirkan," terangnya. 

Terkahir, pelecehan dan kekerasan. Menurutnya, praktik ini terjadi lantaran masih adanya 
anggapan posisi lemah yang dimiliki oleh pekerja perempuan. 

Upaya Pemerintah Dia menyebut, berbagai risiko yang menimpa korban pekerja perempuan ini 
lebih disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan atas informasi pemenuhan hak-hak 
pekerja. "Jadi, banyak pihak belum mengetahui kegiatan-kegiatan diskriminasi itu," terangnya. 

Oleh karena itu, Kemnaker terus aktif mensosialisasikan berbagai aturan-aturan terhadap 
perusahaan dan pekerja terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Tujuannya untuk mewujudkan 
iklim kerja yang kondusif dan non diskriminatif. 

"Artinya, kita mengatur agar lingkungan kerja tidak diskriminatif. Praktik ini mulai dari rekrutmen, 
pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, pelatihan, hingga jaminan sosial dan pensiun," tegasnya. 

[bim]. 
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Judul BLT Subsidi Gaji Cair Lagi, Cek Ini Syarat Penerimanya 
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Ringkasan 

Sisa pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji sebesar Rp2,4 juta masih menjadi teka-teki 
karena belum ada keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Alangkah baiknya 
kini untuk mengingat kembali persyaratan apa saja dalam pencairan BLT gaji tersebut. Seperti 
diketahui, target penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang dengan 
anggaran sebesar Rp29.769.350.400.000. 

 

BLT SUBSIDI GAJI CAIR LAGI, CEK INI SYARAT PENERIMANYA 

JAKARTA - Sisa pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji sebesar Rp2,4 juta masih menjadi 
teka-teki karena belum ada keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Alangkah 
baiknya kini untuk mengingat kembali persyaratan apa saja dalam pencairan BLT gaji tersebut. 

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. 

Melansir Instagram @Kemnaker, Jakarta, Selasa (23/3/2021), berikut beberapa syarat untuk 
menerima bantuan subsidi gaji/upah. 

Pertama, penerima subsidi harus mereka yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). 
Tentunya harus dibuktikan dengan NIK. 

Kedua, yang berhak mendapatkan subsidi tersebut ialah pekerja atau buruh penerima gaji atau 
upah. 

Ketiga, terdaftar sebagai penerima aktif progrgam Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. Dibuktikan 
dengan nomor kartu kepesertaan. 
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Judul Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 16 Siap Dibuka, Kuota Hanya 
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negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Kuartal I ini sudah ada 
gelombang 12 ke 15 itu 4 dikalikan 600 ribu orang. Berarti masih ada sisa kuota, itu yang akan 
kami gelar sebagai gelombang 16 

neutral - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Nanti kami akan 
sampaikan (pembukaan pendaftaran gelombang 16) 

 

Ringkasan 

Pemerintah akan membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16. Adapun kuota 
pendaftaran kartu prakerja untuk gelombang 16 ini sebanyak 300 ribu. Head of Communications 
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, mengatakan sejak gelombang 12 hingga 
15 pada 2021, tercatat jumlah penerima Kartu Prakerja sudah mencapai 2,4 juta. "Kuartal I ini 
sudah ada gelombang 12 ke 15 itu 4 dikalikan 600 ribu orang. Berarti masih ada sisa kuota, itu 
yang akan kami gelar sebagai gelombang 16," tutur dia saat dihubungi pada Selasa (23/3/2021). 

 

PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 16 SIAP DIBUKA, KUOTA HANYA 
300 RIBU 

Jakarta Pemerintah akan membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16. Adapun kuota 
pendaftaran kartu prakerja untuk gelombang 16 ini sebanyak 300 ribu. 

Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, mengatakan 
sejak gelombang 12 hingga 15 pada 2021, tercatat jumlah penerima Kartu Prakerja sudah 
mencapai 2,4 juta. 

"Kuartal I ini sudah ada gelombang 12 ke 15 itu 4 dikalikan 600 ribu orang. Berarti masih ada 
sisa kuota, itu yang akan kami gelar sebagai gelombang 16," tutur dia saat dihubungi pada 
Selasa (23/3/2021). 



 

142 
 

Namun, Louisa masih belum merinci tanggal pembukaan pendaftaran untuk gelombang 16. 
"Nanti kami akan sampaikan (pembukaan pendaftaran gelombang 16)," jelas dia. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan 
pemerintah menargetkan penerima Kartu Prakerja 2021 pada kuartal I 2021 akan menjangkau 
2,7 juta orang. 

Setiap gelombang pendaftaran Kartu Prakerja memiliki kuota 600 ribu dari gelombang 12 hingga 
15, sedangkan sisanya sebanyak 300 ribu dialokasikan untuk gelombang 16. 

Mengutip keterangan di laman www.prakerja.go.id, Senin (22/3/2021), program Kartu Prakerja 
memiliki 7 tahapan. 

Pertama, masuk ke situs prakerja.go.id dan buat akun dengan data diri. Tahapan kedua, calon 
peserta mengikuti proses seleksi. 

Pada tahapan ini, peserta harus mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar untuk bisa 
bergabung ke gelombang pendaftaran dan menunggu pengumuman hasilnya. 

Setelah itu, peserta sampai ke tahapan pilih pelatihan. Dalam hal ini, peserta memilih pelatihan 
di mitra platform digital resmi, dan bayar dengan Kartu Prakerja. 

Mitra platform digital Kartu Prakerja yang tercantum di situs resminya adalah Tokopedia, 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Bukalapak, Pintaria, Pijar, Mau Belajar Apa, dan 
Sekolah.mu. 

Selanjutnya, peserta mengikuti pelatihan. Dalam tahap keempat ini, peserta harus 
menyelesaikan pelatihan online dan mendapatkan sertifikat elektronik. 

"Tahapan kelima adalah memberi ulasan dan rating. Berikan ulasan dan rating terhadap 
pelatihan kamu," demikian keterangan di laman prakerja.go.id . 

Tahapan keenam yaitu mengenai insentif pasca pelatihan. Peserta lolos akan segera dikucurkan 
dana sebesar Rp 1 juta untuk mengikuti pelatihan dalam program tersebut. 

Selain itu, peserta lolos Kartu Prakerja gelombang 15 juga akan menerima dana insentif pasca-
pelatihan Rp 2.400.000, yang akan diberikan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan. 

Tahapan terakhir yaitu insentif pasca survei kebekerjaan. Peserta mengisi survei yang diberikan 
pasca pelatihan untuk bisa mendapatkan insentif Rp 50 ribu untuk setiap survei yang totalnya 
sebanyak 3 kali. 

 

  



 

143 
 

Judul Talaud Menjadi Daerah Prioritas Pembangunan BLK Untuk Nelayan dan 
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positive - Drs.Moktar Arunde Parapaga (Wakil Bupati) Hasilnya Talaud akan diprioritaskan 
pembangunan BLK tapi tipe BLK Komunitas. Dengan kekhususan untuk pelatihan bagi petani 
dan nelayan 

Ringkasan 

Bupati Kepulauan Talaud melalui Wakil Bupati Drs.Moktar Arunde Parapaga melakukan 
pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (DITJEN 
BINALATTAS) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Selasa, (23/3/2014). Wabup 
Talaud didampingi Wakil Ketua DPRD Talaud Jekmon Amisi dan Sekretaris DPRD Arvan 
Bawangun, S.H., M.H diterima langsung Ditjen Binalattaas Budi Hartawan di ruang kerjanya. 

 

TALAUD MENJADI DAERAH PRIORITAS PEMBANGUNAN BLK UNTUK NELAYAN DAN 
PETANI 

Bupati Kepulauan Talaud melalui Wakil Bupati Drs.Moktar Arunde Parapaga melakukan 
pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (DITJEN 
BINALATTAS) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Selasa, (23/3/2014). 

Wabup Talaud didampingi Wakil Ketua DPRD Talaud Jekmon Amisi dan Sekretaris DPRD Arvan 
Bawangun, S.H., M.H diterima langsung Ditjen Binalattaas Budi Hartawan di ruang kerjanya. 

Wabup Parapaga mengatakan tujuan kegiatan tersebut dalam rangka rapat koordinasi 
permohonan tentang pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di kabupaten kepulauan 
Talaud. 

"Hasilnya Talaud akan diprioritaskan pembangunan BLK tapi tipe BLK Komunitas. Dengan 
kekhususan untuk pelatihan bagi petani dan nelayan" Kata Parapaga BLK Komunitas ini menjadi 
program unggulan dari Presiden RepubIik Indonesia Joko Widodo. Kabupaten Kepulauan Talaud 
akan menjadi daerah prioritas karena akan menunjang program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
Perbatasan. 
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neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Inilah yang 
menjadi concern Gapki dan sejak 3 tahun terakhir bekerja sama sama dengan serikat ILO dan 
CNV International melakukan pendekatan untuk meningkatkan kualitas kerja di sektor 
perkebunan sawit 

 

Ringkasan 

Industri kelapa sawit merupakan industri penting bagi perekonomian Indonesia terutama dari 
aspek tenaga kerja karena terdapat 4,45 juta pekerja langsung yang terlibat dalam perkebunan 
kelapa sawit bahkan pemerintah sering memakai angka 17 juta orang yang bekerja di industri 
sawit secara keseluruhannya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(Gapki) Joko Supriyono mengatakan angka pekerja yang cukup besar ini memberikan kontribusi 
langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. Peran industri sawit juga bisa 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan tentu yang patut disyukuri, di masa pandemi 
yang dimulai awal tahun 2020, industri sawit tetap membukukan kinerja yang positif dan 
operasional yang lancar dimana tahun lalu, sumbangan sawit terhadap devisa negara telah 
mencapai US$ 22 miliar. 

 

GAPKI: INDUSTRI SAWIT TIDAK PERNAH EKSPLOITASI PEKERJA PEREMPUAN 

Jakarta, Industri kelapa sawit merupakan industri penting bagi perekonomian Indonesia 
terutama dari aspek tenaga kerja karena terdapat 4,45 juta pekerja langsung yang terlibat dalam 
perkebunan kelapa sawit bahkan pemerintah sering memakai angka 17 juta orang yang bekerja 
di industri sawit secara keseluruhannya. 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan 
angka pekerja yang cukup besar ini memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan ketenagakerjaan. 
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Peran industri sawit juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan tentu yang patut 
disyukuri, di masa pandemi yang dimulai awal tahun 2020, industri sawit tetap membukukan 
kinerja yang positif dan operasional yang lancar dimana tahun lalu, sumbangan sawit terhadap 
devisa negara telah mencapai US$ 22 miliar. 

Sawit Indonesia juga sudah menguasai pasar global, khususnya di minyak nabati, karena 
memang Indonesia produsen terbesar dan inilah yang menimbulkan isu persaingan dan 
kepentingan bisnis dari oknum atau negara lain yang iri terhadap sawit indonesia. 

Kampanye antisawit yang terus bermunculan merupakan salah satu contoh isu persaingan dan 
perdagangan yang tidak pernah hilang, jika bicara masalah ketenagakerjaan pasti menjadi 
concern semua pihak termasuk industri sawit. Belakangan ini isu yang menjadi sorotan di industri 
kelapa sawit adalah pekerja perempuan. 

Pada tahun 2016 hingga saat ini, muncul pemberitaan yang mengatakan sektor sawit merupakan 
sektor yang mengeksploitasi pekerja anak dan perempuan dan mulai diberitakan di media 
internasional padahal kenyataannya tidak seperti itu. 

Tahun lalu cukup viral di mana kantor berita asing memberitakan bahwa terjadi pelecehan 
seksual terhadap pekerja perempuan di perkebunan sawit, meskipun kasus tersebut perlu diteliti 
lagi lebih dalam. 

Banyak isu-isu yang menyoroti masalah ketenagakerjaan di sektor sawit, baik itu masalah 
pekerja anak atau pekerja perempuan, dan menjadi alat untuk kampanye negatif. 

"Inilah yang menjadi concern Gapki dan sejak 3 tahun terakhir bekerja sama sama dengan 
serikat ILO dan CNV International melakukan pendekatan untuk meningkatkan kualitas kerja di 
sektor perkebunan sawit," ujar dia dalam acara " Diskusi Gapki, di Jakarta, Selasa (23/3). 

Gapki mengakui adanya kelemahan dan tidak semuanya sempurna dan ke depannya 
ketenagakerjaan lebih baik untuk mencapai kondisi yang harmonis. Yang menjadi concern utama 
Gapki adalah keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan tidak ada eksploitasi bagi pekerja 
perempuan. 

Gapki juga sudah melakukan penelitian terhadap pekerja perempuan di sektor sawit. Tujuannya 
untuk memetakan dan memperbaiki praktik pengelolaan tenaga kerja perempuan di sawit. 

Maka dari itu, hasil kajian tersebut, Gapki dan CNV International meluncurkan buku sederhana 
yang berisikan panduan pengelolaan praktik sawit berkelanjutan bagi pekerja perempuan dan 
tentunya perlindungan, dan buku ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk 
memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan. Industri sawit indonesia tetap mempunyai komitmen 
untuk menjalankan regulasi sesuai aspek ketenagakerjaan. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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neutral - Joko Supriyono (Ketua Umum Gapki) Tapi banyak isu yang menyoroti masalah 
ketenagakerjaan di industri sawit kita, baik itu masalah pekerja anak atau pekerja perempuan, 
dan ini menjadi alat untuk kampanye negatif. Inilah yang menjadi concern Gapki. Kami pastikan 
industri sawit Indonesia tetap mempunyai komitmen untuk menjalankan regulasi sesuai aspek 
ketenagakerjaan 

negative - Joko Supriyono (Ketua Umum Gapki) Inilah yang menimbulkan isu persaingan, 
perdagangan, dan kepentingan bisnis dari oknum atau negara lain yang iri terhadap sawit 
indonesia. Kampanye antisawit terus bermunculan dan tidak pernah hilang, termasuk isu 
ketenagakerjaan 

neutral - Joko Supriyono (Ketua Umum Gapki) Gapki mengakui adanya kelemahan dan tidak 
semuanya sempurna dan ke depannya ketenagakerjaan lebih baik untuk mencapai kondisi yang 
harmonis. Dan soal ketenagakerjaan seperti ini pasti menjadi concern semua pihak termasuk 
industri sawit. Salah satu concern utama Gapki adalah keselamatan dan kesejahteraan pekerja 
dan tidak ada eksploitasi bagi pekerja perempuan 

 

Ringkasan 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memastikan industri sawit nasional telah 
mematuhi ketentuan ketenagakerjaan, termasuk tidak pernah melakukan eksploitasi pekerja 
perempuan. Bahkan, sejak tiga tahun terakhir, Gapki telah bekerja sama dengan serikat 
Organisasi Buruh Dunia (ILO) dan CNV International untuk melakukan pendekatan peningkatan 
kualitas pekerja di sektor perkebunan sawit. 

 

INDUSTRI SAWIT RI PATUHI ATURAN KETENAGAKERJAAN 

Jakarta, -Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memastikan industri sawit 
nasional telah mematuhi ketentuan ketenagakerjaan, termasuk tidak pernah melakukan 
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eksploitasi pekerja perempuan. Bahkan, sejak tiga tahun terakhir, Gapki telah bekerja sama 
dengan serikat Organisasi Buruh Dunia (ILO) dan CNV International untuk melakukan 
pendekatan peningkatan kualitas pekerja di sektor perkebunan sawit. 

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, industri kelapa sawit merupakan industri 
penting bagi perekonomian Indonesia terutama dari aspek tenaga kerja karena terdapat 4,45 
juta pekerja langsung yang terlibat dalam perkebunan sawit.  

Pemerintah seringkali malah menyebut angka 17 juta orang yang terlibat bekerja di industri sawit 
secara keseluruhan. Angka pekerja yang cukup besar itu berkontribusi langsung terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan.  

"Tapi banyak isu yang menyoroti masalah ketenagakerjaan di industri sawit kita, baik itu masalah 
pekerja anak atau pekerja perempuan, dan ini menjadi alat untuk kampanye negatif. Inilah yang 
menjadi concern Gapki. Kami pastikan industri sawit Indonesia tetap mempunyai komitmen 
untuk menjalankan regulasi sesuai aspek ketenagakerjaan," kata Joko di Jakarta, Selasa (23/3). 

Peran industri sawit juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan tentu patut 
disyukuri bahwa di masa pandemi Covid-19 yang dimulai awal tahun 2020 industri sawit tetap 
membukukan kinerja positif dan operasional berjalan lancar. Tahun lalu, sumbangan sawit 
terhadap devisa negara mencapai US$ 22 miliar.  

Sawit Indonesia juga sudah menguasai pasar global khususnya di minyak nabati karena memang 
Indonesia produsen terbesar. "Inilah yang menimbulkan isu persaingan, perdagangan, dan 
kepentingan bisnis dari oknum atau negara lain yang iri terhadap sawit indonesia. Kampanye 
antisawit terus bermunculan dan tidak pernah hilang, termasuk isu ketenagakerjaan," papar Joko 
Supriyono. 

Pada 2016 hingga saat ini, muncul pemberitaan yang mengatakan industri sawit merupakan 
sektor yang mengeksploitasi pekerja anak dan perempuan dan mulai diberitakan di media 
internasional padahal kenyataannya tidak seperti itu.  

Tahun lalu, pemberitaan tersebut cukup viral, kantor berita asing menyebutkan terjadinya 
pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan di perkebunan sawit meskipun kasus tersebut 
perlu diteliti lagi lebih dalam. Belakangan, isu pekerja perempuan di industri sawit kembali 
digaungkan.  

"Gapki mengakui adanya kelemahan dan tidak semuanya sempurna dan ke depannya 
ketenagakerjaan lebih baik untuk mencapai kondisi yang harmonis. Dan soal ketenagakerjaan 
seperti ini pasti menjadi concern semua pihak termasuk industri sawit. Salah satu concern utama 
Gapki adalah keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan tidak ada eksploitasi bagi pekerja 
perempuan," tegas Joko Supriyono. 

Terkait permasalahan tersebut, Gapki sudah melakukan penelitian terhadap pekerja perempuan 
di sektor sawit tujuannya untuk memetakan dan memperbaiki praktik pengelolaan tenaga kerja 
perempuan di sektor tersebut.  

Dari hasil kajian tersebut, Gapki dan CNV International meluncurkan buku sederhana yang 
berisikan panduan pengelolaan praktik sawit berkelanjutan bagi pekerja perempuan dan 
perlindungannya. Buku tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk 
memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan. 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id). 
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neutral - Joko Supriyono (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)) 
Jadi, masih banyak isu yang bernuansa kan ketenagakerjaan di sektor sawit yang kemudian 
menjadi alat untuk kampanye negatif. 

 

Ringkasan 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono memastikan 
persoalan ketenagakerjaan masih menjadi amunisi andalan untuk melakukan kampanye hitam 
terhadap industri kelapa sawit di kancah internasional. Khususnya terkait permasalahan yang 
menimpa kelompok pekerja perempuan dan anak. "Jadi, masih banyak isu yang bernuansa kan 
ketenagakerjaan di sektor sawit yang kemudian menjadi alat untuk kampanye negatif," 
ungkapnya dalam webinar bertajuk Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit, 
Selasa (23/3). 

 

ISU PEKERJA PEREMPUAN DAN ANAK JADI ALAT KAMPANYE NEGATIF SAWIT 
INDONESIA 

Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono 
memastikan persoalan ketenagakerjaan masih menjadi amunisi andalan untuk melakukan 
kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit di kancah internasional. Khususnya terkait 
permasalahan yang menimpa kelompok pekerja perempuan dan anak. 

"Jadi, masih banyak isu yang bernuansa kan ketenagakerjaan di sektor sawit yang kemudian 
menjadi alat untuk kampanye negatif," ungkapnya dalam webinar bertajuk Perlindungan Pekerja 
Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 

Bos Gapki ini mengungkapkan, sorotan akan persoalan ketenagakerjaan terhadap kelompok 
perempuan dan anak sendiri pertama kali disorot oleh dunia internasional sejak 2016 lalu. 
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Saat itu, ada salah satu lembaga pemantau hak asasi manusia, Amnesty International yang 
mengendus adanya kerja paksa yang melibatkan anak-anak di perkebunan sawit . 

"Itulah sebenarnya yang muncul 2016 kemudian beberapa isu lainnya muncul belakangan," 
terangnya. 

Dia menambahkan, persoalan ketenagakerjaan lainnya yang menyedot perhatian internasional 
adalah pelecehan seksual terhadap pekerja sawit perempuan, yang kemudian kembali digunakan 
sebagai alat untuk melakukan kampanye negatif terhadap industri sawit. Sebagaimana yang 
ramai diberitakan kantor media asing pada 2020 lalu. 

"Amerika, bahkan sempat melarang sawitnya Malaysia karena dianggap perkebunan kelapa sawit 
di Malaysia itu melakukan kerja paksa terhadap anak dan pelecehan," terangnya. 

Oleh karena itu, Gapki bersama pemangku kebijakan terkait lainnya terus berbenah diri untuk 
mewujudkan sistem kerja di lingkungan industri dan perkebunan sawit yang lebih ramah 
terhadap kelompok perempuan dan anak. Sehingga pemenuhan hak terhadap dua kelompok 
pekerja rentan tersebut bisa lebih baik. 

"Ini lah yang menjadi konsern kita di industri sawit Indonesia. Gapki sejak 3 tahun terakhir kita 
bekerja sama dengan CNV Internasional, Serikat Buruh Federasi Hukatan, bahkan ILO," ucap dia 
menekankan. 

Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Amerika Serikat memblokir pengiriman 
minyak sawit dari FGV Holdings Berhad setelah temuan adanya kerja paksa, pekerja anak, serta 
kekerasan fisik dan seksual. Aturan ini efektif pada Rabu 30 September 2020. 

Investigasi dilakukan oleh Associated Press dan menemukan adanya masalah upah, perbudakan, 
hingga dugaan perkosaan, bahkan ada yang melibatkan anak di bawah umur. Ada juga warga 
Rohingya juga diselundupkan dan dipaksa bekerja. 

Produk minyak sawit dan turunannya dari FGV merupakan bagian dari supply chain bagi 
perusahaan-perusahaan multinasional seperti Nestle, L'Oreal, dan Unilever. Beberapa institusi 
keuangan di negara barat juga ada yang punya saham FGV. 

Otoritas perdagangan AS ikut melakukan investigasi dan menemukan adanya eksploitasi. 
Beberapa di antaranya yakni pembatasan pergerakan, isolasi, kekerasan, menahan upah, 
mengikat dengan utang, kerja berlebian, dan potensi kerja paksa anak. 

Para konsumen lantas diminta memikirkan asal produk minyak sawit mereka. 

"Kami ingin mendorong komunitas impor AS untuk melakukan due dilligence," ujar Brenda Smith, 
executive assistant commissioner di Office of Trade di AS seperti dilansir AP News, Kamis 
(1/10/2020). 

"Kami juga mendorong konsumer untuk bertanya terkait asal produk mereka," Smith 
menambahkan. 
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positive - Drs. Moktar Arunde Parapaga (Wakil Bupati Kabupaten Talaud) Talaud akan 
diprioritaskan tapi tipe BLK Komunitas. Dengan kekhususan untuk pelatihan bagi Petani dan 
Nelayan. BLK Komunitas ini menjadi program unggulan langsung dari Bapak Presiden RI Joko 
Widodo 

Ringkasan 

Tidak kenal lelah Bupati dokter Elly Engelbert Lasut ME dan Wakil Bupati Drs. Moktar Arunde 
Paraga untuk merealisasikan berbagai bentuk program di tanah porodisa. Program nyata kali ini, 
dibuktikan dengan kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Pemkab Talaud dan Pimpinan DPRD di 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. 

 

WABUP MAP BERUPAYA HADIRKAN BLK KOMUNITAS DI TALAUD 

Tahuna : Tidak kenal lelah Bupati dokter Elly Engelbert Lasut ME dan Wakil Bupati Drs. Moktar 
Arunde Paraga untuk merealisasikan berbagai bentuk program di tanah porodisa. 

Program nyata kali ini, dibuktikan dengan kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Pemkab Talaud 
dan Pimpinan DPRD di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. 

Wakil Bupati Kabupaten Talaud Drs. Moktar Arunde Parapaga menjelaskan, pertemuan dengan 
Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan RI Budi Hartawan, untuk membicarakan 
permohonan pembentukan gedung Balai Latihan Kerja (BLK). 

Dimana kabupaten talaud menjadi salah satu daerah untuk mendapatkan program pelatihan bagi 
petani dan nelayan sehinga perlu adanya BLK meski dalam kategori Tipe Komunitas. 

"Talaud akan diprioritaskan tapi tipe BLK Komunitas. Dengan kekhususan untuk pelatihan bagi 
Petani dan Nelayan. BLK Komunitas ini menjadi program unggulan langsung dari Bapak Presiden 
RI Joko Widodo."Ungkap wakil bupati Lanjut dikatakan MAP sapaan akrab Wakil Bupati Talaud, 
program prioritas BLK komunitas yang difocuskan kepada masayarakat petani dan nelayan itu 
dipandang perlu guna mendorong percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
Perbatasan. 
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neutral - Joko Supriyono (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)) 
"Jadi, masih banyak isu yang bernuansa kan ketenagakerjaan di sektor sawit yang kemudian 
menjadi alat untuk kampanye negatif," 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Jadi, masih 
banyak isu yang bernuansa kan ketenagakerjaan di sektor sawit yang kemudian menjadi alat 
untuk kampanye negatif 

negative - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Itulah 
sebenarnya yang muncul 2016 kemudian beberapa isu lainnya muncul belakangan 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Amerika, 
bahkan sempat melarang sawitnya Malaysia karena dianggap perkebunan kelapa sawit di 
Malaysia itu melakukan kerja paksa terhadap anak dan pelecehan 

neutral - Joko Supriyono (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah) Ini lah yang 
menjadi konsern kita di industri sawit Indonesia. Gapki sejak 3 tahun terakhir kita bekerja sama 
dengan CNV Internasional, Serikat Buruh Federasi Hukatan, bahkan ILO 

neutral - Brenda Smith (Asisten Komisaris Eksekutif Kantor Bea Cukai dan Perlindungan 
Perdagangan Perbatasan AS) Kami ingin mendorong komunitas impor AS untuk melakukan due 
dilligence 

neutral - Brenda Smith (Asisten Komisaris Eksekutif Kantor Bea Cukai dan Perlindungan 
Perdagangan Perbatasan AS) Kami juga mendorong konsumer untuk bertanya terkait asal 
produk mereka 
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Ringkasan 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono memastikan 
persoalan ketenagakerjaan masih menjadi amunisi andalan untuk melakukan kampanye hitam 
terhadap industri kelapa sawit di kancah internasional. Khususnya terkait permasalahan yang 
menimpa kelompok pekerja perempuan dan anak.  

 

KERJA PAKSA JADI ALASAN KAMPANYE NEGATIF KELAPA SAWIT 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono memastikan 
persoalan ketenagakerjaan masih menjadi amunisi andalan untuk melakukan kampanye hitam 
terhadap industri kelapa sawit di kancah internasional.  

Khususnya terkait permasalahan yang menimpa kelompok pekerja perempuan dan anak. "Jadi, 
masih banyak isu yang bernuansa kan ketenagakerjaan di sektor sawit yang kemudian menjadi 
alat untuk kampanye negatif," ungkapnya dalam webinar bertajuk Perlindungan Pekerja 
Perempuan di Perkebunan Sawit, Selasa (23/3). 

Dia mengungkapkan, sorotan akan persoalan ketenagakerjaan terhadap kelompok perempuan 
dan anak sendiri pertama kali disorot oleh dunia internasional sejak 2016 lalu. Saat itu, ada salah 
satu lembaga pemantau hak asasi manusia, Amnesty International yang mengendus adanya 
kerja paksa yang melibatkan anak-anak di perkebunan sawit. 

"Itulah sebenarnya yang muncul 2016 kemudian beberapa isu lainnya muncul belakangan," 
terangnya. 

Dia menambahkan, persoalan ketenagakerjaan lainnya yang menyedot perhatian internasional 
adalah pelecehan seksual terhadap pekerja sawit perempuan, yang kemudian kembali digunakan 
sebagai alat untuk melakukan kampanye negatif terhadap industri sawit. Sebagaimana yang 
ramai diberitakan kantor media asing pada 2020 lalu. 

"Amerika, bahkan sempat melarang sawitnya Malaysia karena dianggap perkebunan kelapa sawit 
di Malaysia itu melakukan kerja paksa terhadap anak dan pelecehan," terangnya. 

Oleh karena itu, Gapki bersama pemangku kebijakan terkait lainnya terus berbenah diri untuk 
mewujudkan sistem kerja di lingkungan industri dan perkebunan sawit yang lebih ramah 
terhadap kelompok perempuan dan anak. Sehingga pemenuhan hak terhadap dua kelompok 
pekerja rentan tersebut bisa lebih baik. 

"Ini lah yang menjadi konsern kita di industri sawit Indonesia. Gapki sejak 3 tahun terakhir kita 
bekerja sama dengan CNV Internasional, Serikat Buruh Federasi Hukatan, bahkan ILO," ucap dia 
menekankan. 

AS Blokir Pengiriman Minyak Sawit Sebelumnya, Amerika Serikat memblokir pengiriman minyak 
sawit dari FGV Holdings Berhad setelah temuan adanya kerja paksa, pekerja anak, serta 
kekerasan fisik dan seksual. Aturan ini efektif pada Rabu 30 September 2020. 

Investigasi dilakukan oleh Associated Press dan menemukan adanya masalah upah, perbudakan, 
hingga dugaan perkosaan, bahkan ada yang melibatkan anak di bawah umur. Ada juga warga 
Rohingya juga diselundupkan dan dipaksa bekerja. 

Produk minyak sawit dan turunannya dari FGV merupakan bagian dari supply chain bagi 
perusahaan-perusahaan multinasional seperti Nestle, L'Oreal, dan Unilever. Beberapa institusi 
keuangan di negara barat juga ada yang punya saham FGV. 
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Otoritas perdagangan AS ikut melakukan investigasi dan menemukan adanya eksploitasi. 
Beberapa di antaranya yakni pembatasan pergerakan, isolasi, kekerasan, menahan upah, 
mengikat dengan utang, kerja berlebian, dan potensi kerja paksa anak. 

Para konsumen lantas diminta memikirkan asal produk minyak sawit mereka. "Kami ingin 
mendorong komunitas impor AS untuk melakukan due dilligence," ujar Brenda Smith, executive 
assistant commissioner di Office of Trade di AS seperti dilansir AP News, Kamis (1/10/2020). 

"Kami juga mendorong konsumer untuk bertanya terkait asal produk mereka," Smith 
menambahkan. 

[azz]. 
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Ringkasan 

Senyum di balik masker Menteri Ketenagakerjaan DR Dra Ida Fauziyah MSi Ida menyambut 
Tribun Timur di lobi Hotel Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sabtu (20/3/2021) malam. 
Tak tampak raut keletihan di wajah Menaker Ida, meski baru beberapa menit tiba dari Bantaeng. 
Seharian pada Sabtu (20/3/2021), Menaker Ida beraktivitas di Bantaeng. 

 

KEMENTERIAN TENAGA KERJA MENJAWAB KEBUTUHAN LINK AND MATCH 

SENYUM di balik masker Menteri Ketenagakerjaan DR Dra Ida Fauziyah MSi Ida menyambut 
Tribun Timur di lobi Hotel Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sabtu (20/3/2021) malam. 

Tak tampak raut keletihan di wajah Menaker Ida, meski baru beberapa menit tiba dari Bantaeng. 

Seharian pada Sabtu (20/3/2021), Menaker Ida beraktivitas di Bantaeng. 

Setelah menempuh perjalanan 280 kilometer pergi-pulang, Makassar -Bantaeng, Menaker Ida 
ngobrol santai dengan Tribun Timur. 

Sehari sebelumnya, Jumat (19/3/2021), Menaker Ida kunjungan kerja di Makassar . 

Inilah kunjungan kerja pertama Ida Fauziah di Sulsel semenjak menjadi Menaker RI dalam 
Kabinet Indonesia Maju. 

Berikut petikan wawancara dengan Tribun Timur : Apa kabar dan bagaimana kondisi ibu selama 
beraktivitas di Sulawesi Selatan? Alhamdulillah sehat, walaupun aktivitas padat tapi bisa 
menyempatkan waktu untuk berbincang dengan Tribun Timur. 

Selama melakukan kunjungan kerja di Sulsel, apa saja yang dilakukan? Saya banyak meresmikan 
kegiatan di Balai Latihan Kerja (BLK) mulai dari Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, lalu 
Bantaeng. Ini merupakan upaya pemerintah untuk terus mendukung Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang harus ditingkatkan. 
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Apakah ibu sempat berjalan-jalan dan melihat destinasi wisata, terutama Bantaeng yang terkenal 
dengan tempat wisata yang indah? Jadwal saya yang terlalu padat sehingga saya tidak sempat 
melihat destinasi wisata. 

Hanya saja, saya melihat di sekitar jalan yang saya lalui, Bantaeng merupakan kabupaten yang 
unik. Karena, ada pesisir pantai yang dekat dengan persawahan. Ini salah satu potensi alam 
Indonesia yang sangat bagus. 

Makassar juga identik dengan kulinernya, apa ibu sudah mencicipi berbagai sajian kuliner? Oh 
iya, kalau kuliner sudah banyak. Mulai dari coto serta Sop dan ikan bakarnya. Tinggal nasi kuning 
yang belum. 

Nanti pada saat gowes, Minggu (21/3/2021) saya akan mencoba mencicipi sebelum pulang (ke 
Jakarta). 

Di Sulawesi Selatan sendiri, kunjungan kerja selama jadi menteri apa ini untuk pertama kalinya 
ke Sulsel? Iya, ini untuk yang pertama kalinya saya sebagai menteri. 

Tapi, sebelumnya (sebelum menjadi menteri), saya sudah beberapa kali di Kota Makassar 
sehingga tak asing bagi saya menyambangi kota ini. 

Di sini banyak destinasi indah, walaupun tak sempat saya kunjungi. 

Mungkin Bu Menteri bisa menceritakan tentang kunjungan kerja ke Makassar kali ini. Apakah 
ada agenda penting terkait dengan ketenagakerjaan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat Sulawesi Selatan? Ya, itu tadi. Peresmian beberapa Balai Latihan Kerja (BLK) dan 
penandatanganan Momenrandum of Understanding (Mou) dengan beberapa universitas baik 
negeri ataupun swasta. 

Kerja sama ini bertujuan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan 
berkompetensi bersama Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar . 

Selain itu, juga meninjau Pelatihan Berbasis Kompetensi Angkatan I Tahun 2021 di BLK Kota 
Makassar, Jl Taman Makam Pahlawan, Kota Makassar, Jumat (19/3/2021). 

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peresmian gedung Aula Syech Yusuf, gedung Asrama 
Ainun Habibi, dan Kios 3in1 di BLK Makassar . 

Tak hanya di Makassar tapi juga di Bantaeng. Saya menghadiri kegiatan Penutupan Pelatihan 
Berbasis Kompetensi Angkatan I tahun 2021. Sekaligus dirangkaikan peresmian Gedung 
Serbaguna Balai Latihan Kerja Bantaeng dan juga dilakukan penandatanganan MOU kerjasama. 

Selama pandemi corona, angka pengangguran pasti meningkat karena kasus PHK maupun 
hilangnya sebagian lapangan pekerjaan. Bagaimana Kemnaker merespon masalah tersebut? 
Adakah kebijakan-kebijakan yang diberikan untuk membantu mereka yang kehilangan 
pekerjaan?  Berbagai kebijakan yang membantu para pekerja kita tidak hanya yang di PHK saja 
namun juga untuk mereka yang harus dipangkas upahnya karena pandemi, kita berusaha untuk 
selalu memberi stimulus agar bisa terus produktif. 

Saat awal pandemi program kartu prakerja mulai dikerahkan dengan menyasar jutaan 
masyarakat yang tidak hanya bisa mengembangkan potensi dan kualitas dirinya tapi juga diberi 
insentif. 

Lalu, pemerintah memberikan bantuan untuk mereka yang upahnya terbongkar dengan bantuan 
bagi karyawan yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan . Dan ini akan terus berlanjut di tahun 2021. 
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Kabarnya Kemnaker saat ini sedang menyiapkan kebijakan 9 Lompatan Strategis Besar upaya 
untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Mungkin Ibu Menteri bisa menjelaskan 
tentang hal itu, serta bagaimana strategi untuk mengarah ke sana? Iya, kami menyiapkan untuk 
menghadapi segala tantangan ketenagakerjaan kedepannya. 

Adapun kesembilan lompatan yang dimaksud yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap 
kerja, transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, 
pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru 
hubungan industrial, serta reformasi pengawasan. 

Dari sembilan lompatan itu, ada beberapa langkah yang telah terimplementasi di Balai Latihan 
Kerja (BLK) Kemenaker, transformasi BLK serta link and match ketenagakerjaan. Dan saat ini 
mulai berlangsung hingga masa jabatan saya di tahun 2024 mendatang. 

BLK yang semula melaksanakan pelatihan program dasar, kini mulai berkembang melalui 
program unggulan dan didukung dengan instruktur yang kompeten di bidangnya, serta sarana 
prasarana sesuai perkembangan teknologi mutakhir. 

Sebagai contoh, BBPLK Semarang yang semula hanya pelatihan operator garmen atau menjahit 
dasar, saat ini sudah dilaksanakan program pelatihan desain busana. Lulusannya pun tak hanya 
bisa menjadi seorang pekerja, tetapi dapat menjadi seorang entrepreneur muda. 

Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal 
di daerah masing-masing, maupun kegiatan nasional seperti Muslim Fashion Festival. 

Bahkan karya alumni peserta BBPLK Semarang ada yang sudah mengikuti kegiatan fashion show 
berskala internasional di Paris. 

Saya selalu katakan, pemerintah memiliki tiga pekerjaan rumah (PR) penting. Peningkatan 
kualitas pendidikan, peningkatan skill angkatan kerja, serta penyesuaian terhadap industri 4.0 
menjadi PR pemerintah saat ini. 

Ditambah lagi, kita dipaksa masuk ke industri 4.0, kenapa? Karena pandemi ini mempercepat 
penerapan industri 4.0 secara massif. 

Makanya, setiap pihak harus membantu penyelesaian masalah ini. Baik itu dari tingkat 
pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. 

Salah satunya, dengan mendorong pelatihan berbasis vokasi. 

Pelatihan vokasi seperti yang dilakukan BLK, harus bisa menjawab kebutuhan link and match, 
antara pencari kerja dengan perusahaan. 

Saya tidak mau BLK hanya menjadi sumber pengangguran baru, BLK harus menjadi sumber 
ketenagakerjaan baru, dengan daya saing yang mumpuni, dalam satu tarikan nafas. 

Kalau tidak, tutup saja BLK ini, karena untuk apa ada BLK kalau hanya menjadi sumber 
pengangguean baru. Intinya BLK harus jadi solusi bagi kondisi ketenagakerjaan kita saat ini. 

Dari padatnya semua kegiatan ibu, pasti harus membutuhkan waktu dan tenaga ekstra agar 
tetap fit. Boleh dong tips menjaga kesehatannya untuk Tribuners agar selalu tampak fit dan 
bugar dalam menjalankan aktivitas. 

Aktivitas saya yang padat membuatnya harus bisa selalu menjaga tubuh. Terlebih dalam kondisi 
pandemi virus corona. 
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Tentunya, protokol kesehatan yang ketat selalu saya terapkan. Jadi memang harus bisa menjaga 
tubuh agar imunitas tidak drop. 

Saya punya kunci sederhana dalam menjaga kesehatannya hanya ada dua. Positif thinking dan 
enjoy, kedua hal ini sangat penting. 

Ketika kita sudah berpikir positif dan enjoy maka segala pekerjaan akan bisa teratasi. 

Perihal makanan, saya tak memilih sajian khusus hanya segala sesuatu yang sehat dan bergizi. 
Juga perbanyak bergerak, walaupun banyak yang work from home tapi senantiasa tubuh 
digerakkan agar tidak kaku. 

(desi triana aswan). 
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Narasumber 

positive - Suwilwan (kepala dinas tenaga kerja) Nantinya ada pegawai unit layanan kami yang 
akan ditempatkan di sini (MPP, red), jadi jika ada peserta yang datang, bisa langsung ke counter 
kami, tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, karena peserta yang datang 
pasti tidak hanya datang ke counter kami, ada banyak lembaga/instansi pelayanan publik yang 
ada di Mall Pelayanan Publik Kota Salatiga ini 

neutral - Muslih Hikmat Kepala (Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY) 
Kami juga diberikan kesempatan untuk membuka tempat untuk memberikan informasi terkait 
BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Muslih Hikmat Kepala (Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY) 
Tidak perlu jauh-jauh ke kantor, karena di sini sudah ada pegawai kami yang akan siap 
membantu memberikan informasi 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Ungaran menjadi salah satu yang ikut hadir 
dalam Mall Pelayanan Publik di Kota Salatiga yang bertempat di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu. Mall Pelayanan Publik (MPP) merupakan tempat satu pintu terutama 
bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan pemerintah Kota Salatiga. 

 

MUDAHKAN LAYANAN, BPJAMSOSTEK UNGARAN ADA DALAM MALL PELAYANAN 
PUBLIK DI SALATIGA 

Semarang - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Ungaran menjadi salah satu yang 
ikut hadir dalam Mall Pelayanan Publik di Kota Salatiga yang bertempat di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu. 
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Mall Pelayanan Publik (MPP) merupakan tempat satu pintu terutama bagi masyarakat yang 
memerlukan pelayanan pemerintah Kota Salatiga. 

Peresmian sekaligus pembukaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota dilakukan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada Jumat (19/3). 

Turut hadir dalam peresmian MPP tersebut Suwilwan Rachmat selaku Deputi Direktur Wilayah 
BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY didampingi Muslih Hikmat Kepala BPJAMSOSTEK Cabang 
Ungaran. 

"Nantinya ada pegawai unit layanan kami yang akan ditempatkan di sini (MPP, red), jadi jika ada 
peserta yang datang, bisa langsung ke counter kami, tentunya dengan tetap mengedepankan 
protokol kesehatan, karena peserta yang datang pasti tidak hanya datang ke counter kami, ada 
banyak lembaga/instansi pelayanan publik yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Salatiga ini," 
kata Willy, panggilan akrab Suwilwan. 

Willy berharap dengan adanya Mall Pelayanan Publik dapat mempermudah dan membantu 
mempercepat masyarakat dalam memperoleh layanan publik. 

Muslih menambahkan inisiasi pelayanan publik satu pintu tersebut akan sangat bermanfaat bagi 
masyarakat khususnya di Kota Salatiga. 

"Kami juga diberikan kesempatan untuk membuka tempat untuk memberikan informasi terkait 
BPJS Ketenagakerjaan," kata Muslih. 

Masyarakat yang datang, lanjut Muslih, bisa memperoleh informasi tentang klaim, atau informasi 
pendaftaran mengenai BPJS Ketenagakerjaan tanpa perlu jauh-jauh datang ke kantor. 

"Tidak perlu jauh-jauh ke kantor, karena di sini sudah ada pegawai kami yang akan siap 
membantu memberikan informasi," kata Muslih. 
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