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UMKM minta aturan pesangon PP Cipta Kerja tidak
memberatkan
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:
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: Negatif

Ringkasan

Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah (Komnas UKM)
Sutrisno Iwantono mengharapkan aturan pesangon dalam Peraturan Pemerintah (PP)
sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberatkan pengusaha, hal
tersebut disampaikan lantaran tindak lanjut dari UU Cipta Kerja dianggap menjadi kontra
produktif bagi keberadaan UMKM, antara lain soal pesangon.
Tentang pesangon, dalam draf di Rancangan Peraturan Pemerintah Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (RPP PKWT) khususnya Pasal 55, usaha mikro dan kecil diwajibkan
membayar hingga 50 persen dari ketentuan yang berlaku bagi usaha besar. Ketentuan
ini dirasakan sangat memberatkan usaha mikro kecil, karena sudah pasti mereka tidak
mampu membayarnya, dan itu sanksinya berat.
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Ringkasan
Beberapa program jaring pengaman sosial pemerintah salah satunya Bantuan Subsidi Upah
(BSU) menjadi bantuan yang meringankan beban para pekerja. Tapi di sisi lain, masih banyak
anggapan nasib para pekerja terancam dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Untuk mengupas terkait keberlangsungan pekerja selama pandemi,
mewawancarai Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Berikut petikan wawancaranya.

PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN SUBSIDI UPAH TERKENDALA WAKTU
Beberapa program jaring pengaman sosial pemerintah salah satunya Bantuan Subsidi Upah
(BSU) menjadi bantuan yang meringankan beban para pekerja. Tapi di sisi lain, masih banyak
anggapan nasib para pekerja terancam dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Untuk mengupas terkait keberlangsungan pekerja selama pandemi, mewawancarai Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Berikut petikan wawancaranya.
Penyaluran BSU tahun 2021, saya belum bisa memberikan kepastian penyalurannya kembali.
Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko
Perekonomian. Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang
program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021.
Biasanya rekening yang belum dapat tersalurkan disebabkan beberapa hal. Adapun di antaranya
duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif
dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.
Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas. Akhir Desember 2020,
seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan. Uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban
keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir Saya pastikan penerima BSU yang
datanya sudah valid dan tidak ada masalah, penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan
kembali. Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur
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sudah selesai dilakukan. Maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk
menyalurkan kembali.
Penyaluran program BSU bagi pekerja/buruh telah mencapai 98,91 persen dengan total realisasi
anggaran BSU yang tersalurkan sebesar 29.444.763.600.000 rupiah. Total, penerima BSU secara
nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji 3,12 juta rupiah dan total
perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan.
Kami terus menyempurnakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan
turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembahasannya
menggunakan metode bersama Tim Tripartit, antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Salah satu RPP yang disusun adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.
JKP merupakan program baru dalam sistem jaminan sosial nasional, yang terdiri atas manfaat
uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan.
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Ringkasan
Jaring pengaman sosial sebagai upaya menangani dampak pandemi di sektor perekonomian
masih sangat diperlukan. Apalagi penularan virus Covid-19 masih terus meningkat. Intervensi
pemerintah sangat diperlukan, termasuk bagi para pekerja yang menjadi salah satu golongan
yang terdampak pandemi.
Beberapa program jaring pengaman sosial pemerintah salah satunya Bantuan Subsidi Upah
(BSU) menjadi bantuan yang meringankan beban para pekerja. Tapi di sisi lain, masih banyak
anggapan nasib para pekerja terancam dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Untuk mengupas terkait keberlangsungan pekerja selama pandemi, Koran
Jakarta mewawancarai Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Berikut petikan wawancaranya.

PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN SUBSIDI UPAH TERKENDALA WAKTU
Jaring pengaman sosial sebagai upaya menangani dampak pandemi di sektor perekonomian
masih sangat diperlukan. Apalagi penularan virus Covid-19 masih terus meningkat. Intervensi
pemerintah sangat diperlukan, termasuk bagi para pekerja yang menjadi salah satu golongan
yang terdampak pandemi.
Beberapa program jaring pengaman sosial pemerintah salah satunya Bantuan Subsidi Upah
(BSU) menjadi bantuan yang meringankan beban para pekerja. Tapi di sisi lain, masih banyak
anggapan nasib para pekerja terancam dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Untuk mengupas terkait keberlangsungan pekerja selama pandemi, Koran Jakarta
mewawancarai Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Berikut petikan wawancaranya. BSU
menjadi program yang bermanfaat bagi pekerja. Apakah Ini akan ada di tahun 2021?
Penyaluran BSU tahun 2021, saya belum bisa memberikan kepastian penyalurannya kembali.
Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko
Perekonomian. Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang
program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021.
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Dalam BSU ini ada pekerja yang layak menerima, tapi belum mendapatkan bantuan. Kira-kira
apa penyebabnya?
Biasanya rekening yang belum dapat tersalurkan disebabkan beberapa hal. Adapun di antaranya
duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif
dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.
Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas. Akhir Desember 2020,
seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan. Uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban
keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir
Apakah pekerja tersebut masih akan menerima bantuan?
Saya pastikan penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, i penyaluran akan
diupayakan untuk dilanjutkan kembali. Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi
data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan. Maka akan kita mintakan kembali ke
perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali.
Sejauh ini, berapa rincian realisasi anggaran dari program BSU?
Penyaluran program BSU bagi pekerja/buruh telah mencapai 98,91 persen dengan total realisasi
anggaran BSU yang tersalurkan sebesar 29.444.763.600.000 rupiah. Total, penerima BSU secara
nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji 3,12 juta rupiah dan total
perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan.
Selain BSU, bagaimana tanggapan Anda terkait adanya kekhawatiran UU Cipta Kerja akan
membebani keberlangsungan para pekerja?
Kami terus menyempurnakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan
turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembahasannya
menggunakan metode bersama Tim Tripartit, antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Salah satu RPP yang disusun adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.
JKP merupakan program baru dalam sistem jaminan sosial nasional, yang terdiri atas manfaat
uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan. m ma'rup/P-4
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negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ketidak-patuhan
pemberi kerja untuk menjalankan kewajibannya mendaftarkan pekerja ke BP Jamsostek harus
segera dicarikan solusinya mengingat hal itu merugikan pekerja dan berkaitan dengan berbagai
program penting pemerintah ke depan
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) BP Jamsostek seharusnya
membuka desk khusus untuk menerima pendaftaran dari pekerja. Pendaftaran peserta harus
diterima dan BP Jamsostek berwenang untuk menagih pembayaran iuran dari peserta dan
pemberi kerja
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami telah melakukan kajian program
reformasi jaminan sosial. Hasilnya, ada banyak masalah hukum dalam regulasi sistem jaminan
sosial dan badan penyelenggara
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Memang perlu ada pengaturan yang lebih
fleksibel dan khusus untuk pekerja kontrak dan harian lepas
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kondisi sekarang ini, kita tahu ada banyak
sekali pekerja yang dirumahkan. Sementara mereka belum terlindungi dalam program BP
Jamsostek jika terjadi apa-apa

Ringkasan
Pemerataan program bantuan dan jaminan sosial bagi pekerja terkendala cakupan kepesertaan
BP Jamsostek yang masih terbatas. Pemerintah mesti memperjelas dan memperkuat sanksi
terhadap ketidakpatuhan perusahaan mengingat kasus pemutusan hubungan kerja dan
merumahkan karyawan terus meningkat selama pandemi Covid-19.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, akibat pandemi Covid-19, jumlah peserta BP
Jamsostek turun 2,69 juta orang dari 54,45 juta orang pada 2019 jadi 51,75 juta orang. Cakupan
kepesertaan turun baik untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, dan Jaminan
Hari Tua, akibat banyaknya perusahaan yang terdampak pandemi.
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Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Minggu (24/1/2021),
mengatakan, persoalan klasik kepesertaan jaminan sosial makin krusial di tengah pandemi.
Banyak program pemerintah untuk membantu pekerja terdampak Covid-19 berpatok pada data
BP Jamsostek, seperti subsidi upah dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang akan diluncurkan
pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengevaluasi
program jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan pemerintah
adalah kepesertaan di BP Jamsostek yang menurun dan banyaknya perusahaan yang tidak
menjalankan kewajiban karena terdampak Covid-19.

PERKUAT SANKSI PENGABAIAN
Pemerintah perlu memperkuat sanksi atas ketidakpatuhan perusahaan mendaftarkan pekerja di
BP Jamsostek. Banyak program terkendala karenanya. Pemerataan program bantuan dan
jaminan sosial bagi pekerja terkendala cakupan kepesertaan BP Jamsostek yang masih terbatas.
Pemerintah mesti memperjelas dan memperkuat sanksi terhadap ketidakpatuhan perusahaan
mengingat kasus pemutusan hubungan kerja dan merumahkan karyawan terus meningkat
selama pandemi Covid-19.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, akibat pandemi Covid-19, jumlah peserta BP
Jamsostek turun 2,69 juta orang dari 54,45 juta orang pada 2019 jadi 51,75 juta orang. Cakupan
kepesertaan turun baik untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, dan Jaminan
Hari Tua, akibat banyaknya perusahaan yang terdampak pandemi.
Sebagai perbandingan, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja per Agustus 2020 adalah
128,45 juta orang. Dengan demikian, kepesertaan BP Jamsostek saat ini baru mencakup sekitar
40 persen dari total penduduk bekerja.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Minggu (24/1/2021),
mengatakan, persoalan klasik kepesertaan jaminan sosial makin krusial di tengah pandemi.
Banyak program pemerintah untuk membantu pekerja terdampak Co-vid-19 berpatok pada data
BP Jamsostek, seperti subsidi upah dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang akan diluncurkan
pemerintah.
Isu kepesertaan tidak bisa terus-menerus jadi polemik tanpa solusi konkret. "Ketidakpatuhan
pemberi kerja untuk menjalankan kewajibannya mendaftarkan pekerja ke BP Jamsostek harus
segera dicarikan solusinya mengingat hal itu merugikan pekerja dan berkaitan dengan berbagai
program penting pemerintah ke depan," kata Timboel.
Tata cara pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang lalai sebenarnya sudah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan
Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Namun, pada penerapannya,
pengenaan sanksi itu belum tegas.
Di sisi lain, pekerja juga harus diperbolehkan mendaftarkan diri jika perusahaannya abai. Selama
ini, faktanya, pekerja yang belum didaftarkan ke BP Jamsostek tidak bisa mendaftarkan diri
sendiri. Padahal, hal ini sudah diatur juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
70/PUU-IX/2011 dan Putusan M K Nomor 82/PUU-X/2012.
Dalam putusan itu, MK membuat norma baru pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa pekerja berhak mendaftarkan diri
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sebagai peserta BP Jamsostek jika perusahaan atau pemberi kerja telah nyata-nyata tidak
mendaftarkan pekerjanya ke program-program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"BP Jamsostek seharusnya membuka desk khusus untuk menerima pendaftaran dari pekerja.
Pendaftaran peserta harus diterima dan BP Jamsostek berwenang untuk menagih pembayaran
iuran dari peserta dan pemberi kerja," ujarnya.
Sedang dievaluasi
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengevaluasi
program jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan pemerintah
adalah kepesertaan di BP Jamsostek yang menurun dan banyaknya perusahaan yang tidak
menjalankan kewajiban karena terdampak Covid-19.
"Kami telah melakukan kajian program reformasi jaminan sosial. Hasilnya, ada banyak masalah
hukum dalam regulasi sistem jaminan sosial dan badan penyelenggara," ujar Ida.
Bukan hanya isu mengenai kepesertaan pekerja formal, tetapi juga cakupan kepesertaan yang
perlu diperluas bagi peserta bukan penerima upah yang umumnya terdiri dari pekerja informal,
pekerja kontrak (PKWT), pekerja harian lepas, atau pekerja borongan. "Memang perlu ada
pengaturan yang lebih fleksibel dan khusus untuk pekerja kontrak dan harian lepas," katanya.
Ida menambahkan, pandemi juga menyadarkan bahwa kasus pekerja yang dirumahkan lebih
banyak daripada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Banyak
perusahaan yang menghindari PHK karena biaya untuk memberi pesangon lebih besar. Kementerian Ketenagakerjaan pun mengusulkan agar ada pe ngembangan program untuk pekerja
yang dirumahkan itu.
"Kondisi sekarang ini, kita tahu ada banyak sekali pekerja yang dirumahkan. Sementara mereka
belum terlindungi dalam program BP Jamsostek jika terjadi apa-apa," kata Ida.
Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
JKP diberikan kepada pekerja yang terkena PHK karena penggabungan atau efisiensi perubahan
status kepemilikan perusahaan karena perusahaan rugi, tutup, dan pailit, atau jika pengusaha
melakukan kesalahan terhadap pekerja. Pekerja kontrak, pekerja yang pensiun, meninggal, dan
cacat total dikecualikan dari cakupan kepesertaan JKP.
Sejauh ini, dalam draf desain sistem JKP, peserta yang tergabung adalah peserta penerima upah
yang sudah terdaftar selama 24 bulan dengan masa iuran 12 bulan dan sudah membayar iuran
berturut-turut selama enam bulan. Namun, substansi RPP itu masih bisa berubah. (AGE)
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Ringkasan
Ada yang menarik dari data sensus penduduk tahun 2020 dari Badan Badan Pusat Statistik (BPS).
Yakni soal demografi penduduk Indonesia yang ternyata mayoritas adalah generasi Z dan
generasi milenial.
BPS menyebut generasi Z ini adalah mereka yang lahir pada tahun 1997-2012. Sementara
generasi Milenial, mereka yang lahir pada tahun 1981-1996. Populasi dua generasi tersebut kalau
ditotal mencapai 53,81% total penduduk Indonesia hasil sensus tahun 2020 yang sebanyak
270,2 juta jiwa.

BONUS DEMOGRAFI
Ada yang menarik dari data sensus penduduk tahun 2020 dari Badan Badan Pusat Statistik (BPS).
Yakni soal demografi penduduk Indonesia yang ternyata mayoritas adalah generasi Z dan
generasi milenial.
BPS menyebut generasi Z ini adalah mereka yang lahir pada tahun 1997-2012. Sementara
generasi Milenial, mereka yang lahir pada tahun 1981-1996. Populasi dua generasi tersebut kalau
ditotal mencapai 53,81% total penduduk Indonesia hasil sensus tahun 2020 yang sebanyak
270,2 juta jiwa.
Lebih terperinci, jumlah penduduk generasi Z sebanyak 27,94% dari total penduduk dan generasi
milenial sebanyak 25,87%. Kalau ditotal, dua generasi ini jumlahnya mencapai 145,39 juta jiwa.
Mereka-mereka inilah yang dimaksud dengan bonus demografi. Dua generasi itu masuk dalam
usia produkt if serta bakal menjadi penggerak dan kekuatan ekonomi Indonesia di masa
mendatang. Bahkan sekarang pun, "karakter" generasi tersebut sudah terlihat dalam
pembentukan ekonomi Indonesia Contohnya, pola bisnis generasi milenial yang cenderung
memilih bisnis e-commerce, sektor jasa dan juga start up dibandingkan industri
manufaktur. Begitu pula pola belanja mereka yang cenderung untuk pemenuhan kebutuhan
tersier dibandingkan kebutuhan primer.
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Makanya penting bagi pengambil kebijakan ekonomi untuk memperhatikan betul bonus
demografi ini agar bisa membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan bukan malah
meryadi beban ekonomi di kemudian hari. Dengan begitu, kita akan mendapat manfaat dan bisa
menikmati bonus demografi seperti yang didambakan selama ini.
Namun, tantangan untuk menjadikan bonus demografi sebagai peluang memacu ekonomi tak
mudah sekarang. Terlebih, krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berujung resesi
ekonomi menghadirkan tantangan berat untuk meryadikan bonus demografi sebagai peluang.
Krisis ekonomi melahirkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran yang
meningkat, angkatan kerja banyak yang tak terserap, dan investasi yang juga masih tersendat.
Padahal ketersediaan lapangan kerja dan investasi adalah instrumen penting untuk menyerap
angkatan kerja produktif atau mereka-mereka yang saat ini masuk generasi Z dan generasi
milenial. Ini harus jadi perhatian. Tanpa penyediaan lapangan kerja memadai, bonus demografi
mungkin tak bakal kita nikmati hasilnya.
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positive - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Beberapa hari lalu ada lebih dari 10 asosiasi yang menaungi usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) berkumpul dan menyampaikan aspirasi melalui Kolaborasi Masyarakat
UKM (Komnas UKM) agar peraturan pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja
tidak menjadi kontra produktif bagi keberadaan UMKM, antara lain soal pesangon
neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Ketentuan ini dirasakan sangat memberatkan usaha mikro kecil, karena sudah
pasti mereka tidak mampu membayarnya, dan itu sanksinya berat. Karena itulah kita meminta
kepada Kemenaker untuk melonggarkan ketentuan ini, yaitu agar bagi usaha mikro dan kecil
dilakukan melalui kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja
neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Saya rasa aspirasi kita sudah ditampung oleh Kemenkop UKM untuk bisa
dirundingkan dengan Kemenaker. Mudah-mudahan Kemenkop UKM bisa memfasiltasi hal ini.
Kita sedang tunggu apa hasilnya
neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Kita berharap nanti di lapangan ini bisa berjalan lancar. Takutnya di daerah
membuat kreativitas yang menyulitkan dalam pelaksanaannya
neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Kita berharap nanti di lapangan ini bisa berjalan lancar. Takutnya di daerah
membuat kreativitas yang menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Ringkasan
Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah (Komnas UKM) Sutrisno
Iwantono mengharapkan aturan pesangon dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak
lanjut Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberatkan pengusaha Tentang pesangon itu, kata
Iwantono, pengusaha mikro dan kecil menyampaikan keberatan jika diperlakukan sama dengan
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usaha besar. Ia mengatakan, dalam draf di Rancangan Peraturan Pemerintah Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (RPP PKWT) khususnya Pasal 55, usaha mikro dan kecil diwajibkan membayar
hingga 50 persen dari ketentuan yang berlaku bagi usaha besar.

UMKM OGAH PP CIPTA KERJA MAHALKAN UANG PESANGON
Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah (Komnas UKM) Sutrisno
Iwantono mengharapkan aturan pesangon dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak
lanjut Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberatkan pengusaha) "Beberapa hari lalu ada lebih
dari 10 asosiasi yang menaungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berkumpul dan
menyampaikan aspirasi melalui Kolaborasi Masyarakat UKM (Komnas UKM) agar peraturan
pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja tidak menjadi kontra produktif bagi
keberadaan UMKM, antara lain soal pesangon," kata Iwantono di Jakarta, Minggu.
Tentang pesangon itu, kata Iwantono, pengusaha mikro dan kecil menyampaikan keberatan jika
diperlakukan sama dengan usaha besar. Ia mengatakan, dalam draf di Rancangan Peraturan
Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (RPP PKWT) khususnya Pasal 55, usaha mikro dan
kecil diwajibkan membayar hingga 50 persen dari ketentuan yang berlaku bagi usaha besar.
"Ketentuan ini dirasakan sangat memberatkan usaha mikro kecil, karena sudah pasti mereka
tidak mampu membayarnya, dan itu sanksinya berat. Karena itulah kita meminta kepada
Kemenaker untuk melonggarkan ketentuan ini, yaitu agar bagi usaha mikro dan kecil dilakukan
melalui kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja," katanya.
Iwantono mengatakan mereka sudah membicarakan hal itu dengan Kemenkop UKM. "Saya rasa
aspirasi kita sudah ditampung oleh Kemenkop UKM untuk bisa dirundingkan dengan Kemenaker.
Mudah-mudahan Kemenkop UKM bisa memfasiltasi hal ini. Kita sedang tunggu apa hasilnya,"
katanya.
Mengenai aspirasi yang lain, Iwantono mengatakan asosiasi UKM termasuk koperasi sudah
melakukan pembahasan berbagai isu dengan diskusi yang alot misalnya soal kriteria UMKM.
Tetapi, katanya, ada titik temu karena Kemenkop UKM cukup akomodatif. Hanya saja, lanjutnya,
pembahasan ini memang melibatkan semua pihak termasuk kementerian dan lembaga lain yang
terkait, sehingga cukup memakan waktu.
Soal masalah perizinan, Iwantono mengatakan ada kemudahan bagi usaha kecil, dengan prinsip
perizinan tunggal. Misalnya diatur antara lain, dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh
usaha mikro dan usaha kecil memiliki risiko rendah terhadap kesehatan, keamanan, dan
keselamatan serta lingkungan, terhadap usaha mikro dan usaha kecil diberikan Nomor Induk
Berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud meliputi perizinan berusaha, Standar Nasional
Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Usaha kecil yang resiko rendah cukup Nomor
Induk Berusaha (NIB) sedang yang resiko rendah menengah selain NIB ada pernyataan
mengikuti standar usaha. "Kita berharap nanti di lapangan ini bisa berjalan lancar. Takutnya di
daerah membuat kreativitas yang menyulitkan dalam pelaksanaannya." katanya. [tar].
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positive - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Beberapa hari lalu ada lebih dari 10 asosiasi yang menaungi usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) berkumpul dan menyampaikan aspirasi melalui Kolaborasi Masyarakat
UKM (Komnas UKM) agar peraturan pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja
tidak menjadi kontra produktif bagi keberadaan UMKM, antara lain soal pesangon
neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Ketentuan ini dirasakan sangat memberatkan usaha mikro kecil, karena sudah
pasti mereka tidak mampu membayarnya, dan itu sanksinya berat. Karena itulah kita
neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Saya rasa aspirasi kita sudah ditampung oleh Kemenkop UKM untuk bisa
dirundingkan dengan Kemenaker. Mudah-mudahan Kemenkop UKM bisa memfasiltasi hal ini.
Kita sedang tunggu apa hasilnya
neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Kita berharap nanti di lapangan ini bisa berjalan lancar. Takutnya di daerah
membuat kreativitas yang menyulitkan dalam pelaksanaannya
neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Kita berharap nanti di lapangan ini bisa berjalan lancar. Takutnya di daerah
membuat kreativitas yang menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Ringkasan
Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah (Komnas UKM) Sutrisno
Iwantono mengharapkan aturan pesangon dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak
lanjut Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberatkan pengusaha
Tentang pesangon itu, kata Iwantono, pengusaha mikro dan kecil menyampaikan keberatan jika
diperlakukan sama dengan usaha besar. Ia mengatakan, dalam draf di Rancangan Peraturan
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Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (RPP PKWT) khususnya Pasal 55, usaha mikro dan
kecil diwajibkan membayar hingga 50 persen dari ketentuan yang berlaku bagi usaha besar.
Iwantono mengatakan mereka sudah membicarakan hal itu dengan Kemenkop UKM. "Saya rasa
aspirasi kita sudah ditampung oleh Kemenkop UKM untuk bisa dirundingkan dengan Kemenaker.
Mudah-mudahan Kemenkop UKM bisa memfasiltasi hal ini. Kita sedang tunggu apa hasilnya,"
katanya.

UMKM MINTA ATURAN PESANGON PP CIPTA KERJA TIDAK MEMBERATKAN
Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah (Komnas UKM) Sutrisno
Iwantono mengharapkan aturan pesangon dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak
lanjut Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberatkan pengusaha "Beberapa hari lalu ada lebih
dari 10 asosiasi yang menaungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berkumpul dan
menyampaikan aspirasi melalui Kolaborasi Masyarakat UKM (Komnas UKM) agar peraturan
pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja tidak menjadi kontra produktif bagi
keberadaan UMKM, antara lain soal pesangon," kata Iwantono di Jakarta, Minggu.
Tentang pesangon itu, kata Iwantono, pengusaha mikro dan kecil menyampaikan keberatan jika
diperlakukan sama dengan usaha besar. Ia mengatakan, dalam draf di Rancangan Peraturan
Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (RPP PKWT) khususnya Pasal 55, usaha mikro dan
kecil diwajibkan membayar hingga 50 persen dari ketentuan yang berlaku bagi usaha besar.
"Ketentuan ini dirasakan sangat memberatkan usaha mikro kecil, karena sudah pasti mereka
tidak mampu membayarnya, dan itu sanksinya berat. Karena itulah kita ," katanya.
Iwantono mengatakan mereka sudah membicarakan hal itu dengan Kemenkop UKM. "Saya rasa
aspirasi kita sudah ditampung oleh Kemenkop UKM untuk bisa dirundingkan dengan Kemenaker.
Mudah-mudahan Kemenkop UKM bisa memfasiltasi hal ini. Kita sedang tunggu apa hasilnya,"
katanya.
Mengenai aspirasi yang lain, Iwantono mengatakan asosiasi UKM termasuk koperasi sudah
melakukan pembahasan berbagai isu dengan diskusi yang alot misalnya soal kriteria UMKM.
Tetapi, katanya, ada titik temu karena Kemenkop UKM cukup akomodatif. Hanya saja, lanjutnya,
pembahasan ini memang melibatkan semua pihak termasuk kementerian dan lembaga lain yang
terkait, sehingga cukup memakan waktu.
Soal masalah perizinan, Iwantono mengatakan ada kemudahan bagi usaha kecil, dengan prinsip
perizinan tunggal. Misalnya diatur antara lain, dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh
usaha mikro dan usaha kecil memiliki risiko rendah terhadap kesehatan, keamanan, dan
keselamatan serta lingkungan, terhadap usaha mikro dan usaha kecil diberikan Nomor Induk
Berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud meliputi perizinan berusaha, Standar Nasional
Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
Usaha kecil yang resiko rendah cukup Nomor Induk Berusaha (NIB) sedang yang resiko rendah
menengah selain NIB ada pernyataan mengikuti standar usaha.
"Kita berharap nanti di lapangan ini bisa berjalan lancar. Takutnya di daerah membuat kreativitas
yang menyulitkan dalam pelaksanaannya." Katanya.
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positive - Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta) Jumlah peserta pelatihan akan terus ditambah
pada 2021 ini
negative - Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta) Sedangkan dari APBD ada 106 orang. Itu
berada di Penempatan Kerja 40 orang, pelatihan bahasa Jepang untuk calon pegawai migran
Indonesia 30 orang, dan pelatihan peningkatan produktivitas 36 orang
neutral - Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta) Kami akan ada pemberdayaan PMI purna
sebanyak 40 orang, produktivitas 200 orang, dan pelatihan bahasa Jepang 64 orang
positive - Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta) Saya harap meski ada pegawai yang di-PHK
tapi lewat pelatihan-pelatihan ini bisa miliki kemampuan untuk meningkatkan kembali
perekonomian warga dengan merintis sebagai wirausaha
positive - Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta) Kami sekarang memiliki komunitas pelaku
usaha yang dibina dan terus kami pantau perkembangannya. Intinya, kami ingin menciptakan
wirausaha baru

Ringkasan
Angka pengangguran yang melonjak akibat pandemi Corona virus Disease 2019 menjadi
tantangan dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Purwakarta. Pemerintah daerah hingga
lembaga swadaya masyarakat bertindak masing-masing dengan melakukan pelatihan kerja.
Pemerintah mengklaim telah melakukan pelatihan kerja terhadap 618 orang selama 2020.
Pelatihan itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Negara (APBN).
Alokasi dari APBN mencakup 512 orang yang dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak
352 orang dan program Penempatan Kerja jumlahnya 160 orang.
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ANGKA PENGANGGURAN MELAMBUNG AKIBAT COVID-19, PURWAKARTA TAMBAH
PESERTA PELATIHAN KERJA TAHUN 2021
Angka pengangguran yang melonjak akibat pandemi Corona virus Disease 2019 menjadi
tantangan dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Purwakarta. Pemerintah daerah hingga
lembaga swadaya masyarakat bertindak masing-masing dengan melakukan pelatihan kerja.
Pemerintah mengklaim telah melakukan pelatihan kerja terhadap 618 orang selama 2020.
"Jumlah peserta pelatihan akan terus ditambah pada 2021 ini," kata Bupati Purwakarta Anne
Ratna Mustika, Minggu 24 Januari 2021.
Pelatihan itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Negara (APBN).
Alokasi dari APBN mencakup 512 orang yang dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak
352 orang dan program Penempatan Kerja jumlahnya 160 orang.
"Sedangkan dari APBD ada 106 orang. Itu berada di Penempatan Kerja 40 orang, pelatihan
bahasa Jepang untuk calon pegawai migran Indonesia 30 orang, dan pelatihan peningkatan
produktivitas 36 orang," tutur Anne.
Untuk tahun ini, Anne mengaku belum mendapatkan informasi anggaran dari APBN untuk
program pelatihan serupa. Adapun dari APBD, Anne memastikan ada peningkatan dari 2020 yang
baru direncanakan akan mendapatkannya sebanyak 304 orang.
Selain itu, Anne juga mengungkapkan rencana lainnya berupa pemberdayaan mantan pekerja
migran Indonesia.
"Kami akan ada pemberdayaan PMI purna sebanyak 40 orang, produktivitas 200 orang, dan
pelatihan bahasa Jepang 64 orang," katanya.
Pelatihan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Purwakarta selama ini berupa
pelatihan kemampuan menjahit dan sablon atau percetakan digital. Selain diberikan teori,
peserta juga diberikan alat-alat untuk mempraktekkan kemampuannya.
"Saya harap meski ada pegawai yang di-PHK tapi lewat pelatihan-pelatihan ini bisa miliki
kemampuan untuk meningkatkan kembali perekonomian warga dengan merintis sebagai
wirausaha," ujar Anne.
Berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik diketahui jumlah pengangguran di Kabupaten
Purwakarta sebanyak 43.434 orang pada 2019 lalu. Namun, jika dilihat dari jumlah pengajuan
surat kuning sebagai salah satu syarat pencari kerja, jumlahnya sekitar 15.000 orang per tahun.
Kemampuan pemerintah dalam membuat pelatihan kerja itu tidak sebanding dengan angka
pengangguran yang ada. Sehingga, pemerintah daerah perlu melibatkan unsur masyarakat
untuk melakukan hal serupa.
"Kami sekarang memiliki komunitas pelaku usaha yang dibina dan terus kami pantau
perkembangannya. Intinya, kami ingin menciptakan wirausaha baru," kata Anne menyimpulkan
tujuannya.
Pihak swasta yang ikut melakukan pelatihan kewirausahaan antara lain penyedia aplikasi
perdagangan elektronik (e-commerce) lokal Topur, Kantor Pos hingga Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia. Mereka memberikan materi berupa cara pengemasan produk hingga
pemasaran secara digital. ***.
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neutral - Ace Suryadi (Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia) Dalam 10 tahun
ke depan, Jepang membutuhkan sekitar 8-10 juta pekerja terdidik Indonesia untuk bekerja di
berbagai jenis dan sektor industri. Dengan program Goes To Japan, Indonesia memerlukan
investasi Rp. 15 triliun untuk membentuk 1 juta lulusan SMK-Sarjana yang siap kerja di Jepang,
tetapi potensi devisa negara bisa mencapai sekitar Rp. 750 triliun; sebuah investasi yang tidak
mudah dicapai oleh BUMN yang besar sekalipun
neutral - Endraswari Safitri (Direktur Utama DGII) DGII tengah merancang sebuah konsep yang
akan mempersiapkan anak bangsa yang profesional, mandiri, berwawasan kebangsaan yang
siap berkarier di luar negeri, khususnya Jepang. Target kami adalah menyiapkan anak-anak usia
18-30 tahun untuk bekerja di luar negeri
neutral - Endraswari Safitri (Direktur Utama DGII) Isi MOU tersebut adalah kerjasama untuk
bidang akademik dan pengiriman tenaga kerja terdidik ke Jepang. Kami dapat menjamin, jika
anak lulus dalam pendidikan bahasa jepang dan karakter, maka dapat langsung berangkat ke
Jepang
neutral - Endraswari Safitri (Direktur Utama DGII) Di awal, DGII akan fokus kepada program
Specified Skill Worker untuk pengirman tenaga perawat (caregiver)
negative - Kazuya Yamanouchi (President Liana Segrus, Co, Ltd) Perbedaan kebijakan parlemen
Jepang dari yang sebelumnya adalah jika dulu hak dan kewajibannya pekerja asing dibedakan,
sekarang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja Jepang. Sebagai gambaran,
gaji UMR pekerja Jepang jika dirupiahkan berkisar Rp25 juta
neutral - Shinji Kurata (HR Department Advisor Hitowa Holding Co.Ltd) Kami menghadapi
problem dan situasi bahwa generasi baby boomer akan masuk ke dalam penduduk usia tidak
produktif di tahun 2025. Populasi ini akan meningkat 17,8% dari total populasi di Jepang.
Sedangkan angkatan kerja produktif di Jepang akan mengalami penurunan, sehingga kebutuhan
akan tenaga kerja di sektor keperawatan akan terus meningkat
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neutral - Yoichiro Higashi (GM Business Development Group The Nishiniphon Shimbun, Co.Ltd)
The NNP juga bekerja sama dengan Liana Segrus, Co.Ltd (Registered Support Organization),
kami bukan hanya menawarkan lowongan pekerjaan di Jepang, tetapi juga menyupport para
pekerja asing untuk hidup di Jepang

Ringkasan
Potensi devisa dari tenaga kerja Indonesia di Jepang mencapai Rp750 triliun. Bidang kerja yang
bisa diisi tenaga kerja Indonesia adalah mulai perawat (caregiver) hingga beragam sektor
industri. Melihat potensi tersebut, Direktur Utama DGII Endraswari Safitri menyampaikan sangat
penting untuk menyosialisasikan peluang kerja dan belajar di Jepang

POTENSI DEVISA DARI TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG CAPAI RP750 T
Potensi devisa dari tenaga kerja Indonesia di Jepang mencapai Rp750 triliun. Bidang kerja yang
bisa diisi tenaga kerja Indonesia adalah mulai perawat (caregiver) hingga beragam sektor
industri.
"Dalam 10 tahun ke depan, Jepang membutuhkan sekitar 8-10 juta pekerja terdidik Indonesia
untuk bekerja di berbagai jenis dan sektor industri. Dengan program Goes To Japan, Indonesia
memerlukan investasi Rp. 15 triliun untuk membentuk 1 juta lulusan SMK-Sarjana yang siap
kerja di Jepang, tetapi potensi devisa negara bisa mencapai sekitar Rp. 750 triliun; sebuah
investasi yang tidak mudah dicapai oleh BUMN yang besar sekalipun," kata Komisaris PT. Duta
Global Insan Indonesia (DGII) Prof. Ace Suryadi, M.Sc, Ph.D, yang juga Dewan Pakar dan Ketua
Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan Nasional PGRI dalam webinar Duta Global to Japan yang
digelar DGII bersama Universitas Islam As Syafiiyah (UIA) pekan ini.
Melihat potensi tersebut, Direktur Utama DGII Endraswari Safitri menyampaikan sangat penting
untuk menyosialisasikan peluang kerja dan belajar di Jepang. "DGII tengah merancang sebuah
konsep yang akan mempersiapkan anak bangsa yang profesional, mandiri, berwawasan
kebangsaan yang siap berkarier di luar negeri, khususnya Jepang. Target kami adalah
menyiapkan anak-anak usia 18-30 tahun untuk bekerja di luar negeri," kata Endraswari.
Sebagai langkah awal, DGII dan UIA sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan
Liana Segrus, Co, Ltd - Jepang sebagai Registered Supporting Organization.
"Isi MOU tersebut adalah kerjasama untuk bidang akademik dan pengiriman tenaga kerja terdidik
ke Jepang. Kami dapat menjamin, jika anak lulus dalam pendidikan bahasa jepang dan karakter,
maka dapat langsung berangkat ke Jepang," ujar Endraswari.
"Di awal, DGII akan fokus kepada program Specified Skill Worker untuk pengirman tenaga
perawat (caregiver)," lanjut dia.
Rektor UIA Dr. Masduki Ahmad, SH, MM. menyampaikan program kerja ini adalah sebagai solusi
bangsa di tengah masa pandemi Covid 19. Apalagi, tambah Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo,
IPU (Komisaris Independen PT Telkom Indonesia, TBK) ke depannya Indonesia akan mengalami
bonus demografi. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, ini akan menjadi permasalahan di bidang
ketenaga kerjaan.
"Selain itu, juga sangat penting mendorong terwujudnya link and match "pernikahan" antara
pendidikan vokasi dan dunia industri/dunia," kata Prof.Marsudi yang juga menjabat sebagai
Ketua Umum Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia.
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Kazuya Yamanouchi, President Liana Segrus, Co, Ltd. Ia mengungkapkan, Jepang saat ini sedang
mengalami kekurangan tenaga kerja (extreme labor shortage). Parlemen Jepang bahkan
mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan baru melalui amandemen Immigration Control and
Refugee Recognition Act, di mana kebijakan baru ini mulai berlaku sejak April 2019 dan akan
membuka peluang kerja seluas-luasnya kepada negara lain.
"Perbedaan kebijakan parlemen Jepang dari yang sebelumnya adalah jika dulu hak dan
kewajibannya pekerja asing dibedakan, sekarang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan
pekerja Jepang. Sebagai gambaran, gaji UMR pekerja Jepang jika dirupiahkan berkisar Rp25
juta," ungkap Kazuya.
Shinji Kurata, HR Department Advisor, Hitowa Holding Co.Ltd menjelaskan, salah satu tenaga
kerja yang sangat dibutuhkan di Jepang adalah tenaga kerja perawat. Perusahaan yang sudah
berdiri sejak 2006 di Tokyo ini memiliki jasa pelayanan, yaitu pelayanan keperawatan untuk
orang tua, anak-anak, individu, dan juga jasa pelayanan makanan. "Kami menghadapi problem
dan situasi bahwa generasi baby boomer akan masuk ke dalam penduduk usia tidak produktif di
tahun 2025. Populasi ini akan meningkat 17,8% dari total populasi di Jepang.
Sedangkan angkatan kerja produktif di Jepang akan mengalami penurunan, sehingga kebutuhan
akan tenaga kerja di sektor keperawatan akan terus meningkat," jelas Shinji.
Yoichiro Higashi, GM Business Development Group The Nishiniphon Shimbun, Co.Ltd.
menjelaskan The Nishinippon Newspaper adalah surat kabar yang telah berdiri sejak 1876. NNP
ini adalah anggota dari Actis Group Foreign Employment Center (AGFEC) salah satu asosiasi
ketenagakerjaan asing di Jepang yang terbesar di Kyushyu, imbuhnya.
Yoichiro melanjutkan bahwa AGFEC ini bertujuan untuk menawarkan lowongan pekerjaan yang
tepat bagi pekerja asing di perusahaan-perusahaan yang berada di kota Kyushyu. "The NNP juga
bekerja sama dengan Liana Segrus, Co.Ltd (Registered Support Organization), kami bukan hanya
menawarkan lowongan pekerjaan di Jepang, tetapi juga menyupport para pekerja asing untuk
hidup di Jepang," tandas Yoichiro.
Editor : Mardiana Makmun (nana_makmun@yahoo.com).
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Narasumber
negative - Tri Septianto (Kepala BP) Kontrak saya selama 2 tahun di sana. Dari pihak PT
mengatakan telah mengirimkan gaji setiap bulan kepada keluarga saya, namun ternyata hanya
3 kali keluarga mendapatkan kiriman tersebut. Selebihnya mereka belum membayarkan gaji saya
senilai total sekitar Rp 70 juta
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Malam ini saya akan antarkan langsung Tri Septianto
ke rumahnya sebagai bentuk penghormatan saya. Kemarin saat Tri dan teman-temannya tiba di
kantor pusat BP2MI, saya langsung melakukan video call untuk menanyakan kabar dan
memastikan kondisi mereka
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Saya akan pasang badan dan perang terhadap
perusahaan, sindikat yang melakukan eksploitasi dengan tidak membayar gaji sesuai kontrak,
saya akan kejar di manapun perusahaan itu berada
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Saya akan buktikan bahwa negara hadir memberi
perlindungan kepada setiap warga negaranya, dan negara tidak boleh kalah oleh satu pun
perusahaan di negeri ini yang seolah-olah bisa mengatur negara ini
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Bersyukur saat ini bisa pulang ke rumah dengan
selamat, baik fisik maupun mental, karena tidak sedikit pula ABK lainnya yang kurang beruntung
sehingga belum bisa pulang dengan selamat

Ringkasan
Kepala BP2MI Benny Rhamdani berjanji akan membantu pemenuhan hak gaji belasan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan (ABK), setelah ia mengantar langsung salah satu
ABK bernama Tri Septianto, ke rumahnya di Poyoa Kecil, Kotamobagu, Sulawesi Utara, Jumat
(22/1/2021). Tri bersama belasan kawan lainnya telah mengadukan kasus tidak dibayar oleh
perusahaan tempatnya bekerja ke kantor BP2MI Pusat pada Rabu (20/1/2021).
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KEPALA BP2MI JANJI BANTU PEMENUHAN HAK GAJI BELASAN ABK WNI DI KAPAL
CHINA
Kepala BP2MI Benny Rhamdani berjanji akan membantu pemenuhan hak gaji belasan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan (ABK), setelah ia mengantar langsung salah satu
ABK bernama Tri Septianto, ke rumahnya di Poyoa Kecil, Kotamobagu, Sulawesi Utara, Jumat
(22/1/2021).
Tri bersama belasan kawan lainnya telah mengadukan kasus tidak dibayar oleh perusahaan
tempatnya bekerja ke kantor BP2MI Pusat pada Rabu (20/1/2021).
Saat itu Tri melaporkan bahwa ia direkrut oleh PT Maritim Samudera Indonesia yang berkantor
di Bekasi, dan dipekerjakan di perusahaan perikanan asal China yang melakukan pelayaran ke
Peru.
"Kontrak saya selama 2 tahun di sana. Dari pihak PT mengatakan telah mengirimkan gaji setiap
bulan kepada keluarga saya, namun ternyata hanya 3 kali keluarga mendapatkan kiriman
tersebut. Selebihnya mereka belum membayarkan gaji saya senilai total sekitar Rp 70 juta,"
ungkap Tri kepada Kepala BP2MI dalam keterangannya.
Tri yang berasal dari Kotamobagu, akhirnya sampai di kampung halaman setelah menempuh
perjalanan udara dari Jakarta ke Manado dan dilanjutkan perjalanan darat ke Kotamobagu
selama sekitar 4 jam.
Ia diantar oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Manado, Sutrisno, dan
disambut langsung oleh Kepala BP2MI untuk selanjutnya diantar pulang ke rumahnya bertemu
kedua orangtuanya. "Malam ini saya akan antarkan langsung Tri Septianto ke rumahnya sebagai
bentuk penghormatan saya. Kemarin saat Tri dan teman-temannya tiba di kantor pusat BP2MI,
saya langsung melakukan video call untuk menanyakan kabar dan memastikan kondisi mereka,"
kata Benny.
Benny mengatakan pihaknya di BP2MI tidak akan membiarkan kasus ini. Manning Agency yang
terlibat akan dipanggil dan diproses sesuai hukum yang berlaku. "Saya akan pasang badan dan
perang terhadap perusahaan, sindikat yang melakukan eksploitasi dengan tidak membayar gaji
sesuai kontrak, saya akan kejar di manapun perusahaan itu berada," kata Benny.
Benny memastikan akan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak gaji belasan ABK di
kapal China tersebut.
Selanjutnya BP2MI akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri sebagai tindak lanjut proses
hukumnya. "Saya akan buktikan bahwa negara hadir memberi perlindungan kepada setiap warga
negaranya, dan negara tidak boleh kalah oleh satu pun perusahaan di negeri ini yang seolaholah bisa mengatur negara ini," tegas Benny.
Benny juga mengingatkan kembali kepada Tri agar melaporkan diri kepada BP2MI, termasuk ke
UPT BP2MI Manado yang mencakup seluruh wilayah Sulawesi Utara, jika ingin berangkat lagi
menjadi ABK ke luar negeri agar kasusnya tidak terulang lagi.
Benny menyatakan Tri merupakan salah satu ABK yang beruntung karena dapat kembali ke
tanah air dengan selamat baik secara fisik maupun secara mental.
"Bersyukur saat ini bisa pulang ke rumah dengan selamat, baik fisik maupun mental, karena
tidak sedikit pula ABK lainnya yang kurang beruntung sehingga belum bisa pulang dengan
selamat," tutup Benny.
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negative - Yulianto (Kepala Regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Purbalingga) Ada dua korban,
satu terbakar di lengan satu meninggal
negative - Adi Pamularso (Pemilik pabrik Adikara Besi) Api dari gudang sebelah tempat saya, di
sana nimbun pertalite. Penjaganya iseng main korek terus nyamber pertalite
negative - Antoni (Saksi) Saya lewat tadi dan kaget melihat api cukup besar dari lokasi yang
biasanya dipake buat bikin knalpot

Ringkasan
Kebakaran hebat melanda kompleks gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Logam Kabupaten
Purbalingga, Sabtu (23/1/2021). Kebakaran terjadi sekitar pukul 21.30 WIB dan baru dapat
dipadamkan pukul 23.00 WIB. Kepala Regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Purbalingga,
Yulianto mengatakan, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan satu lainnya luka-luka.

UPT LOGAM PURBALINGGA TERBAKAR HEBAT, 1 ORANG TEWAS DAN 3 GEDUNG
RUSAK BERAT
Kebakaran hebat melanda kompleks gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Logam Kabupaten
Purbalingga, Sabtu (23/1/2021). Kebakaran terjadi sekitar pukul 21.30 WIB dan baru dapat
dipadamkan pukul 23.00 WIB.
Kepala Regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Purbalingga, Yulianto mengatakan, satu orang
dilaporkan meninggal dunia dan satu lainnya luka-luka.
Diduga kedua korban merupakan karyawan di salah satu pabrik yang berada di Kelurahan
Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga itu. "Ada dua korban, satu terbakar di lengan satu
meninggal," kata Yulianto, Minggu (24/1/2021).
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Yulianto mengungkapkan, jago merah menyebar sangat cepat karena di areal pergudangan itu
tersimpan banyak bahan kimia.Akibatnya, tiga gedung mengalami kerusakan parah dan satu
gedung rusak ringan.
Pemilik pabrik Adikara Besi, Adi Pamularso mengungkapkan, kompleks gedung itu memang
disewa oleh beberapa perusahaan. Dia menduga, api berasal dari sebelah gedung yang
disewanya.
Menurut dia, gedung sebelah miliknya menimbun pertalite. Pemicu ledakan, kata Adi, karena
ada karyawan yang iseng bermain korek api di dekat tangki pertalite. "Api dari gudang sebelah
tempat saya, di sana nimbun pertalite. Penjaganya iseng main korek terus nyamber pertalite,"
ungkapnya.
Antoni, saksi mata kejadian mengatakan, kolom api membumbung tinggi meski kondisi cuaca
saat itu tengah hujan. "Saya lewat tadi dan kaget melihat api cukup besar dari lokasi yang
biasanya dipake buat bikin knalpot," katanya.
Untuk diketahui, saat ini karyawan di UPT Logam Purbalingga berjumlah sekitar 230 tenaga kerja
untuk memproduksi perkakas dari logam, terutama knalpot.
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Ringkasan
Simak persyaratan dan cara daftar Kartu Prakerja gelombang 12 yang akan dibuka tahun 2021
ini. Perlu diingat, pendaftaran Kartu Prakerja hanya dilakukan melalui situs resmi
www.prakerja.go.id. Seperti yang diketahui, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun
2021, dengan pembukaan gelombang 12.

DAFTAR KARTU PRAKERJA GELOMBANG 12 TAHUN 2021 HANYA DI
WWW.PRAKERJA.GO.ID, INI SYARAT DAN CARANYA
Simak persyaratan dan cara daftar Kartu Prakerja gelombang 12 yang akan dibuka tahun 2021
ini. Perlu diingat, pendaftaran Kartu Prakerja hanya dilakukan melalui situs resmi
www.prakerja.go.id.
Seperti yang diketahui, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2021, dengan
pembukaan gelombang 12.
Namun, belum diketahui pasti kapan Kartu Prakerja gelombang 12 akan dibuka.
KLIK dtks.kemensos.go.id Cek Nama Penerima Bansos Rp 300 Ribu, Berikut Cara Pencairannya
LOGIN eform.bri.co.id/bpum, Begini Cara Cek Status Penerima dan Cara Cairkan BLT UMKM Rp
2,4 Juta Calon peserta diimbau agar berhati-hati apabila menerima informasi mengenai
pembukaan Kartu Prakerja gelombang 12.
Bisa jadi informasi yang beredar adalah salah satu modus penipuan.
Pastikan untuk tidak memberikan data pribadi seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor
KK (Kartu Keluarga), nomor HP, alamat email, atau data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak
bertanggung jawab.
Dikutip dari Kontan.co.id, Head Of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja, Louisa Tuhatu, mengatakan pihaknya akan mengumumkan pembukaan Kartu Prakerja
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gelombang 12 melalui media serta media sosial resmi Kartu Prakerja, baik Instagram atau
Facebook dengan nama akun @prakerja.go.id.
Sebelumnya, Louisa menyampaikan bahwa hingga saat ini Komite Cipta Kerja dan Manajemen
Pelaksana Program Kartu Prakerja tengah memfinalisasi mekanisme dan teknis pelaksanaan
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-12 ini.
Menurutnya, pihaknya akan segera memberikan informasi begitu ada perkembangan lebih lanjut.
Dia juga memastikan pihaknya akan menyampaikan perkembangan program Kartu Prakerja ini
secara berkala, mulai dari insentif, sertifikat, pantauan rekening dan proses lainnya.
Dengan begitu, diharapkan apa yang dialami dan dikeluhkan oleh penerima program ini dapat
dipahami.
Lantas, apa saja syarat mendaftar Kartu Prakerja? Syarat Kartu Prakerja dan Cara Daftar Peserta
yang akan mendaftar Kartu Prakerja wajib memenuhi 3 syarat berikut:
1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Berusia minimal 18 tahun.
3. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.
Kartu Prakerja secara online dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya membuat akun,
mendaftarkan akun, dan mengikuti tes yang disediakan.
Tata Cara Daftar Kartu Prakerja dikutip dari prakerja.go.id: Buat Akun Prakerja
- Login ke laman www.prakerja.go.id dan klik menu Daftar Sekarang .
- Kemudian masukkan Nama Lengkap, e-mail, dan password.
- Tunggu ada notifikasi.
- Selanjutnya buka e-mail, dan ikuti petunjuk untuk melakukan verifikasi e-mail .
- Setelah verifikasi akun telah berhasil, silakan kembali ke akun Prakerja untuk selanjutnya
melakukan pendaftaran.
Daftar Kartu Prakerja:
- Pastikan sudah memiliki akun, masuk ke laman www.prakerja.go.id.
- Klik ' Login ' atau Masuk dengan mengisikan e-mail dan password.
- Kemudian masukan nomor KTP dan tanggal lahir, dan klik Berikutnya .
- Lengkapi data diri di antaranya nama lengkap, alamat e-mail, alamat tempat tinggal alamat
domisili, pendidikan, status kebekerjaan, dan unggah swafoto sambil memegang KTP.
Langkah selanjutnya dalam pembuatan Kartu Prakerja adalah mengikuti tes.
Tes Kartu Prakerja Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kamu miliki.
Tes berisi 18 soal yang harus dikerjakan dalam waktu maksimal 25 menit.
Cek Penerima Dana Program Indonesia Pintar (PIP) 2021, untuk SD-SMP-SMA, Login
pip.kemdikbud.go.id Stimulus Token Listrik Gratis dan Diskon PLN, Klaim Hanya Bisa Lewat
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www.pln.co.id atau PLN Mobile Soal yang diujikan berupa soal matematika, pengurutan instruksi,
dan pemahaman bacaan non-sastra.
Penggunaan alat bantu corat-coret seperti kertas, pensil/pulpen diperbolehkan untuk
menyelesaikan soal.
Setelah isi tes, hasil tes akan dievaluasi, mohon menunggu sebentar sekitar lima menit.
Jika sudah lima menit belum ada perubahan, silahkan klik tombol Refresh.
Kemudian, Anda akan menerima notifikasi hasil tes lolos/gagal.
Apa itu Kartu Prakerja? Dikutip dari prakerja.go.id, program Kartu Prakerja adalah program
pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan.
Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga untuk
pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan
kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah,
termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Tujuan dari program Kartu Prakerja ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan
kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan
kewirausahaan.
Namun, Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada: - Pejabat Negara; - Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - Aparatur Sipil Negara; - Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Kepala Desa dan perangkat desa; dan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah.
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Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker Akan Salurkan BLT Subsidi Gaji di
Tahun 2021 Jika Karyawan Penuhi Kriteria Ini
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total penerima BSU secara nasional sebanyak
12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya
penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya
hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kondisi perkonomian kita belum normal
kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan
kembali pada tahun 2021

Ringkasan
Selama pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai bantuan kepada
masyarakat yang terdampak. Karyawan dengan gaji dibawah Rp5 juta selama ini mendapat
bantuan berupa BLT subsidi gaji sejumlah Rp2,4 juta yang diberikan dalam dua tahap. Pencairan
BLT subsidi gaji tahun anggaran 2020 sudah hampir selesai dilakukan, namun banyak karyawan
yang mempertanyakan nasibnya terkait BLT subsidi gaji tahun 2021 ini.
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MENAKER IDA FAUZIYAH BEBERKAN KRITERIA PEMERINTAH UNTUK CAIRKAN BLT
SUBSIDI GAJI DI TAHUN 2021
Selama pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai bantuan kepada
masyarakat yang terdampak.
Karyawan dengan gaji dibawah Rp5 juta selama ini mendapat bantuan berupa BLT subsidi gaji
sejumlah Rp2,4 juta yang diberikan dalam dua tahap.
Pencairan BLT subsidi gaji tahun anggaran 2020 sudah hampir selesai dilakukan, namun banyak
karyawan yang mempertanyakan nasibnya terkait BLT subsidi gaji tahun 2021 ini.
Pasalnya jika melihat situasi, pandemi tidak bisa ditangani secara menyeluruh di tahun 2021 ini.
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengungkap disebut telah melakukan rapat bersama
yang salah satu agendanya membahas BLT subsidi gaji tahun 2021 tersebut.
Sebagaimana diberitakan Semarangku.com dalam artikel " Kemnaker Akan Salurkan BLT Subsidi
Gaji di Tahun 2021 Jika Karyawan Penuhi Kriteria Ini ", Ida Fauziyah menjelaskan bahwa proses
penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) bagi pekerja/buruh
telah mencapai 98,91 persen dengan total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar
Rp29.444.763.600.000.
Secara rinci, subsidi gaji atau upah gelombang/termin I telah tersalurkan kepada 12.293.134
orang, dengan realisasi anggaran mencapai Rp14.751.760.800.000 atau setara 99,11 persen.
Sedangkan gelombang/termin II telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang dengan realisasi
anggaran mencapai Ro14.693.022.800.000 atau jika diprosentasekan sebesar 98,71 persen.
"Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649
perusahaan," kata Menaker Ida pada Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi IX RI di Jakarta, Senin,
18 Januari 2021.
Menaker menjelaskan, rekening yang belum dapat tersalurkan dikarenakan beberapa hal seperti
duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif
dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.
Menaker Ida menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk
pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir.
Namun Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah,
penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali.
"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk
menyalurkan kembali," kata Menaker Ida menambahkan.
Terkait pertanyaan mengenai penyaluran BLT subsidi gaji tahun 2021, Menaker Ida belum bisa
memberikan kepastian penyalurannya kembali.
Menaker Ida mengungkapkan bahwa pihaknya telah memiliki hasil evaluasi untuk
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian kendati belum mendapat perintah untuk
menyalurkan BLT subsidi gaji di tahun 2021.
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"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan
kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian," katanya.
Lebih lanjut, Menaker mengungkapkan kondisi yang memungkinkan disalurkannya kembali BLT
subsidi gaji di tahun 2021.
"Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini
kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," kata Menaker Ida.***
(Meilia Mulyaningrum/Semarangku.com).
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Narasumber
neutral - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia) Masih banyak (masyarakat)
memerlukan pekerjaan. Dari survei hari ini yang baru saja keluar, berdasarkan data-data 53%
adalah usia kurang lebih 18-30 yang sangat produktif
negative - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia) Banyak yang kehilangan
lapangan kerja. Sekarang yang dirumahkan terus bertambah ada 3,5 juta
neutral - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia) Seyogyanya kita bersamasama tentu pemerintah, masyarakat bisa membuat program-program yang bisa langsung
mendapatkan kepada tujuannya. Tidak berkepanjangan dengan birokrasi yang berbelit-belit,
tetapi bisa langsung dirasakan
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Tingkat
pengangguran di indonesia masih alami tantangan dan kita lihat, 29,12 juta orang butuh
lapangan kerja dan 29,12 itu adalah orang yang berusia kerja dan mayoritas punya pendapatan
rendah sehingga tentu ini harus dijaga agar kemiskinan tidak bertambah

Ringkasan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat 53% tenaga kerja baru yang
membutuhkan pekerjaan. Persentasi tersebut berasal dari usia produktif antara 18-30 tahun.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, tingginya angka
pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), angka pengangguran sudah mencapai 29,12 juta.
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DUH! 3,5 JUTA PEKERJA DIRUMAHKAN, 53 PERSEN USIA PRODUKTIF
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat 53% tenaga kerja baru yang
membutuhkan pekerjaan. Persentasi tersebut berasal dari usia produktif antara 18-30 tahun.
"Masih banyak (masyarakat) memerlukan pekerjaan. Dari survei hari ini yang baru saja keluar,
berdasarkan data-data 53% adalah usia kurang lebih 18-30 yang sangat produktif," ujar Menteri
BUMN Erick Thohir dalam Webinar, Jumat (22/1/2021).
Di lain sisi, selama pandemi Covid-19 berlangsung pemerintah juga mencatat adanya
penambahan angka pengangguran di Indonesia. Jumlah itu, terdiri dari 3,5 juta karyawan
sejumlah perusahaan yang dirumahkan. "Banyak yang kehilangan lapangan kerja. Sekarang
yang dirumahkan terus bertambah ada 3,5 juta," kata dia.
Meningkatnya tingkat pengangguran di Tanah Air pun menjadi konsentrasi pemerintah. Mantan
Bos Inter Milan Itu menyebut, rumusan program-program baru pemerintah pun diarahkan untuk
mengatasi permasalahan tersebut.
Pemerintah, kata dia, akan menghindari persoalan birokrasi yang berbelit-belit dan
berkepanjangan. Karena hal itu memperlambat program pengentasan pengangguran itu sendiri.
"Seyogyanya kita bersama-sama tentu pemerintah, masyarakat bisa membuat program-program
yang bisa langsung mendapatkan kepada tujuannya. Tidak berkepanjangan dengan birokrasi
yang berbelit-belit, tetapi bisa langsung dirasakan," ujarnya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, tingginya angka
pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), angka pengangguran sudah mencapai 29,12 juta.
Menurut Airlangga, permasalahan ini perlu segera diselesaikan dengan cara menciptakan
lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, angka kemiskinan tidak akan
bertambah lagi. "Tingkat pengangguran di indonesia masih alami tantangan dan kita lihat, 29,12
juta orang butuh lapangan kerja dan 29,12 itu adalah orang yang berusia kerja dan mayoritas
punya pendapatan rendah sehingga tentu ini harus dijaga agar kemiskinan tidak bertambah,"
ujarnya. kbc 10.
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positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat
mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015

Ringkasan
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 di sejumlah daerah tetap naik, meskipun dalam surat edaran
dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
di tahun depan. Ini artinya upah minimum 2021, sama dengan upah minimum tahun ini.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

RINCIAN UMP 2021 DI 34 PROVINSI: TERTINGGI DKI JAKARTA, TERENDAH DIY
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 di sejumlah daerah tetap naik, meskipun dalam surat edaran
dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
di tahun depan. Ini artinya upah minimum 2021, sama dengan upah minimum tahun ini.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
SE itu mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh
Menaker pada 26 Oktober 2020.
Berikut perincian UMP 2020 dari provinsi dengan penerimaan UMP terbesar hingga terkecil
dirangkum dari pemberitaan Kontan.co.id dan Kompas.com: Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan memutuskan kenaikan UMP 2021 DKI Jakarta sebesar 3,27% menjadi sebesar Rp
4,41 juta. Penghitungan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015.
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Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor usaha. Kenaikan upah hanya
berlaku untuk usaha yang tidak mengalami dampak dari pandemi virus corona (Covid-19).
"Kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang
besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," ujar Anies dalam siaran pers, Sabtu
(31/10).
Sementara untuk usaha yang terdampak Covid-19 diputuskan tidak mengalami kenaikan UMP.
Selain DKI Jakarta, sejumlah daerah yang ikut menaikkan UMP 2021 antara lain Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, DIY, dan Sulawesi Selatan.
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negative - Slamet (Anggota Komisi IV DPR RI) Kewajiban negara untuk memberikan
perlindungan kepada ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing saat ini masih lemah
neutral - Slamet (Anggota Komisi IV DPR RI) Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja
di atas kapal perikanan asing selama ini telah memberikan manfaat yang banyak secara ekonomi
negative - Slamet (Anggota Komisi IV DPR RI) Saya meminta untuk adanya tindakan hukum
yang tegas terhadap pelaku TPPO ataupun pelaku perbudakan nelayan di atas kapal. Sehingga
dapat memberikan efek jera bagi para pelaku
negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW)) Saat
ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau
pekerja perikanan migran

Ringkasan
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet minta pemerintah perlu lebih memaksimalkan perlindungan
bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri atau pada kapal ikan asing.
Slamet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyoroti soal pemenuhan hak asasi
manusia (HAM) bagi nelayan di Indonesia, khususnya yang bekerja sebagai ABK di kapal asing.

ANGGOTA DPR: PEMERINTAH PERLU MAKSIMALKAN PERLINDUNGAN ABK WNI
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet minta pemerintah perlu lebih memaksimalkan perlindungan
bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri atau pada kapal ikan asing.
Slamet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyoroti soal pemenuhan hak asasi
manusia (HAM) bagi nelayan di Indonesia, khususnya yang bekerja sebagai ABK di kapal asing.
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"Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada ABK Indonesia yang bekerja di kapal
asing saat ini masih lemah," kata politisi Fraksi PKS itu.
Menurut Slamet, kelemahan perlindungan terhadap ABK Indonesia secara umum merupakan
dampak dari regulasi yang berlaku saat ini, yang dinilai masih bersifat parsial atau dengan kata
lain belum mengatur proses penempatan ABK asal Indonesia dari hulu ke hilir.
Untuk itu, ujar dia, sudah saatnya regulasi yang ada saat ini, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dicermati dengan seksama.
Selain itu, lanjutnya, ada juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015
tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan.
“Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di atas kapal perikanan asing selama ini telah
memberikan manfaat yang banyak secara ekonomi,” kata Slamet.
Namun, ia mengingatkan masih banyak kasus ABK yang menjurus kepada praktik kerja paksa
atau perbudakan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Slamet memberi contoh, salah kasus yang mencuat tahun lalu adalah praktik kerja paksa ABK
Indonesia di kapal perikanan Long Xing 629.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana perkembangan dari kasus tersebut.
“Saya meminta untuk adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO ataupun pelaku
perbudakan nelayan di atas kapal. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku,”
katanya.
Slamet minta pemerintah untuk melakukan pemetaan terhadap perlindungan ABK di luar negeri.
Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan
korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri dalam
periode Januari-Desember 2020.
"Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau
pekerja perikanan migran," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)
Indonesia, Moh Abdi Suhufan.
Abdi Suhufan mengungkapkan, dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal
perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan.
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neutral - Slamet (Anggota Komisi IV DPR RI) Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja
di atas kapal perikanan asing selama ini telah memberikan manfaat yang banyak secara ekonomi
negative - Slamet (Anggota Komisi IV DPR RI) Saya meminta untuk adanya tindakan hukum
yang tegas terhadap pelaku TPPO ataupun pelaku perbudakan nelayan di atas kapal. Sehingga
dapat memberikan efek jera bagi para pelaku
negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW)) Saat
ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau
pekerja perikanan migran

Ringkasan
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet minta pemerintah perlu lebih memaksimalkan perlindungan
bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri atau pada kapal ikan asing.
Slamet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyoroti soal pemenuhan hak asasi
manusia (HAM) bagi nelayan di Indonesia, khususnya yang bekerja sebagai ABK di kapal asing.

MAKSIMALKAN PERLINDUNGAN ABK WNI
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet minta pemerintah perlu lebih memaksimalkan perlindungan
bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri atau pada kapal ikan asing.
Slamet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyoroti soal pemenuhan hak asasi
manusia (HAM) bagi nelayan di Indonesia, khususnya yang bekerja sebagai ABK di kapal asing.
"Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada ABK Indonesia yang bekerja di kapal
asing saat ini masih lemah," kataya.
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Menurut Slamet, kelemahan perlindungan terhadap ABK Indonesia secara umum merupakan
dampak dari regulasi yang berlaku saat ini, yang dinilai masih bersifat parsial atau dengan kata
lain belum mengatur proses penempatan ABK asal Indonesia dari hulu ke hilir.
Untuk itu, ujar dia, sudah saatnya regulasi yang ada saat ini, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dicermati dengan seksama.
Selain itu, lanjutnya, ada juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015
tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan.
"Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di atas kapal perikanan asing selama ini telah
memberikan manfaat yang banyak secara ekonomi," kata Slamet.
Namun, ia mengingatkan masih banyak kasus ABK yang menjurus kepada praktik kerja paksa
atau perbudakan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Slamet memberi contoh, salah kasus yang mencuat tahun lalu adalah praktik kerja paksa ABK
Indonesia di kapal perikanan Long Xing 629.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana perkembangan dari kasus tersebut. "Saya meminta untuk
adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO ataupun pelaku perbudakan nelayan
di atas kapal. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku," katanya.
Slamet minta pemerintah untuk melakukan pemetaan terhadap perlindungan ABK di luar negeri.
Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan
korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri dalam
periode Januari-Desember 2020.
"Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau
pekerja perikanan migran," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)
Indonesia, Moh Abdi Suhufan.
Abdi Suhufan mengungkapkan, dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal
perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan. Ant/N-3.
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neutral - Slamet (Anggota Komisi IV DPR RI) Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja
di atas kapal perikanan asing selama ini telah memberikan manfaat yang banyak secara ekonomi
negative - Slamet (Anggota Komisi IV DPR RI) Saya meminta untuk adanya tindakan hukum
yang tegas terhadap pelaku TPPO ataupun pelaku perbudakan nelayan di atas kapal. Sehingga
dapat memberikan efek jera bagi para pelaku
negative - Moh Abdi Suhufan (Koordinator Nasional LSM Destructive Fishing Watch (DFW)) Saat
ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau
pekerja perikanan migran

Ringkasan
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet minta pemerintah perlu lebih memaksimalkan perlindungan
bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri atau pada kapal ikan asing.
Slamet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyoroti soal pemenuhan hak asasi
manusia (HAM) bagi nelayan di Indonesia, khususnya yang bekerja sebagai ABK di kapal asing.

ANGGOTA DPR: PEMERINTAH PERLU MAKSIMALKAN PERLINDUNGAN ABK WNI
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet minta pemerintah perlu lebih memaksimalkan perlindungan
bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri atau pada kapal ikan asing.
Slamet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyoroti soal pemenuhan hak asasi
manusia (HAM) bagi nelayan di Indonesia, khususnya yang bekerja sebagai ABK di kapal asing.
"Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada ABK Indonesia yang bekerja di kapal
asing saat ini masih lemah" kata politisi Fraksi PKS itu.
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Menurut Slamet, kelemahan perlindungan terhadap ABK Indonesia secara umum merupakan
dampak dari regulasi yang berlaku saat ini, yang dinilai masih bersifat parsial atau dengan kata
lain belum mengatur proses penempatan ABK asal Indonesia dari hulu ke hilir.
Untuk itu, ujar dia, sudah saatnya regulasi yang ada saat ini, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dicermati dengan seksama.
Selain itu, lanjutnya, ada juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015
tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan.
"Keberadaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di atas kapal perikanan asing selama ini telah
memberikan manfaat yang banyak secara ekonomi," kata Slamet.
Namun, ia mengingatkan masih banyak kasus ABK yang menjurus kepada praktik kerja paksa
atau perbudakan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Slamet memberi contoh, salah kasus yang mencuat tahun lalu adalah praktik kerja paksa ABK
Indonesia di kapal perikanan Long Xing 629.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana perkembangan dari kasus tersebut.
"Saya meminta untuk adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO ataupun pelaku
perbudakan nelayan di atas kapal. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku,"
katanya.
Slamet minta pemerintah untuk melakukan pemetaan terhadap perlindungan ABK di luar negeri.
Destructive Fishing Watch (DFW) sebagai pengelola Fishers Center menerima 40 pengaduan
korban awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri dalam
periode Januari-Desember 2020.
"Saat ini mayoritas pengaduan dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri atau
pekerja perikanan migran," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)
Indonesia, Moh Abdi Suhufan.
Abdi Suhufan mengungkapkan, dari 40 pengaduan tersebut tercatat 103 korban awak kapal
perikanan yang terjebak dalam praktik kerja yang tidak adil dan merugikan.
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negative - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia) Berdasarkan data yang
baru keluar, sebanyak 3,5 juta pekerja dirumahkan sebagai dampak pandemi Covid-19. Sebagian
besar berada di usia yang sangat produktif
negative - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia) Sudah seyogyanya kita
semua membuat program-program yang bisa langsung ke tujuannya. Tidak bekepanjangan
dengan birokrasi berbelit-belit, tapi bisa lngsung dirasakan
neutral - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia) Untuk fashion misalnya,
kita punya pasar besar. Bagaimana caranya kita menjadi trendsetter di negara-negara tetangga
dan dunia

Ringkasan
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, wabah Covid-19 mengakibatkan 3,5 juta pekerja
dirumahkan . Dari keseluruhan jumlah tersebut, 3 persen diantaranya merupakan pekerja di
rentang usia produktif yaitu 18 hingga 30 tahun.

ERICK THOHIR SEBUT 3,5 JUTA PEKERJA DIRUMAHKAN GARA-GARA CORONA
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, wabah Covid-19 mengakibatkan 3,5 juta pekerja
dirumahkan. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 3 persen diantaranya merupakan pekerja di
rentang usia produktif yaitu 18 hingga 30 tahun.
"Berdasarkan data yang baru keluar, sebanyak 3,5 juta pekerja dirumahkan sebagai dampak
pandemi Covid-19. Sebagian besar berada di usia yang sangat produktif," kata Erick, Jumat
(22/1/2021) kemarin.
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Sementara, ada lebih dari 3 juta angkatan kerja baru membutuhkan pekerjaan. Banyaknya warga
yang dirumahkan, ditambah dengan yang belum bekerja, maka program pemberdayaan dan
lowongan kerja sangat dibutuhkan masyarakat.
"Sudah seyogyanya kita semua membuat program-program yang bisa langsung ke tujuannya.
Tidak bekepanjangan dengan birokrasi berbelit-belit, tapi bisa lngsung dirasakan," tuturnya,
melansir Batamnews (jaringan Suara.com).
Ia menuturkan, ada banyak kesempatan untuk membangun fondasi untuk pemberdayaan
masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan peluang besar di ekonomi syariah.
Ia juga meminta warga memanfaatkan pengembangan indsutri halal yang memiliki potensi
sangat besar, termasuk bisnis makanan, fashion, kosmetik, dan keuangan.
"Untuk fashion misalnya, kita punya pasar besar. Bagaimana caranya kita menjadi trendsetter di
negara-negara tetangga dan dunia," tutup Erick.
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7 Fakta BLT Subsidi Gaji Rp1,2 Juta Cair, Tinggal Menunggu Waktu
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neutral - Okezone (Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri) Total realisasi anggaran BSU
yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Anggaran BSU yang belum tersalurkan per 31
Desember kami kembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai
(BLT) untuk pekerja atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) di 2020. Namun pada tahun ini, BLT
berupa subsidi gaji Rp1,2 juta masih belum ada kejelasan kapan akan dicairkan lagi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, tercatat BSU termin I sudah disalurkan
kepada 12.293.134 pekerja. Sementara, pada termin II sebanyak 12.244.168 penerima.

7 FAKTA BLT SUBSIDI GAJI RP1,2 JUTA CAIR, TINGGAL MENUNGGU WAKTU
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan
Langsung Tunai (BLT) untuk pekerja atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) di 2020. Namun pada
tahun ini, BLT berupa subsidi gaji Rp1,2 juta masih belum ada kejelasan kapan akan dicairkan
lagi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, tercatat BSU termin I sudah disalurkan
kepada 12.293.134 pekerja. Sementara, pada termin II sebanyak 12.244.168 penerima.
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"Total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000," kata Ida dalam
Instagram @kemnaker yang dikutip Okezone .
Berikut fakta-fakta terkait BLT Subsidi Gaji Rp1,2 Juta seperti dirangkum Okezone Jakarta, Sabtu
(23/1/2021).
1. Ada 413.649 Perusahaan yang Pekerjanya Terima BLT Subsidi Gaji BLT Subsidi Gaji pada
termin II untuk November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 orang atau 98,71
persen dari target dengan 159.727 tidak tersalurkan. Dari Rp29,7 triliun yang dianggarkan,
sampai dengan akhir 2020 total anggaran yang telah digunakan adalah sebesar Rp29,4 triliun.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, rata-rata penerima BSU memiliki gaji sekitar
Rp3,1 juta, atau sesuai dengan syarat menjadi penerima subsidi yaitu di bawah Rp5 juta. Total
ada 413.649 perusahaan yang karyawannya mendapatkan BLT BSU yang didasarkan
keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
2. Sejumlah Pekerja Belum Menerima BLT Karena Sisa Anggaran Kembali ke Kas Negara Meski
begitu, hingga saat ini masih ada pekerja yang belum menerima BLT subsidi gaji. Tercatat,
bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah yang belum tersalurkan sebanyak 294.160 orang.
"Anggaran BSU yang belum tersalurkan per 31 Desember kami kembalikan ke kas negara
sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat
virtual bersama Komisi IX DPR.
3. Penyaluran BLT bagi Pekerja yang Belum Menerima pada 2020 Menaker Ida akan
mengupayakan pencairan BLT subsidi gaji bagi pekerja yang belum mendapatkannya untuk
tahun anggaran 2020. BLT subsidi gaji dengan total Rp2,4 juta diberikan kepada pekerja dengan
gaji di bawah Rp5 juta.
"Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada kendala waktu yang terbatas karena akhir
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida.
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neutral - Doni Monardo (KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)) Dana
stimulan ini diharapkan nantinya bisa dikelola oleh masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri,
agar prosesnya dapat lebih cepat sehingga tidak ada masyarakat yang belamalama di
pengungsian
neutral - Doni Monardo (KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)) Kita
menghindari membangun huntara. Kita akan mempercepat proses pembangunan rumah
masyarakat yang rusak berat dan rusak sedang
negative - Doni Monardo (KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)) Kalau rusak
ringan mungkin nanti setelah dinilai bisa ditempati setelah situasi normal kembali mungkin tidak
begitu banyak direnovasi. Tetapi bagi mereka yang rumahnya sudah rusak berat dan tentu tidak
mungkin ditempati
neutral - Fitroh Hanrahmawan (Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar) Posko dapur umum
BLK Makassar sudah hadir di tengah-tengah pengungsian. Posko ini diperuntukkan bagi para
pengungsi korban gempa yang membutuhkan
positive - Fitroh Hanrahmawan (Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar) Semua makanan itu
kami bagikan ke tenda-tenda pengungsi. Pembagiannya sendiri dikoordinir oleh lurah dan
diawasi personel dari Polda Sulbar
positive - Fitroh Hanrahmawan (Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar) Semoga posko ini
dapat membantu masyarakat dan juga semoga bencana bisa segera dapat teratasi serta kondisi
masyarakat bisa pulih kembali

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai
(BLT) untuk pekerja atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) di 2020. Namun pada tahun ini, BLT
berupa subsidi gaji Rp1,2 juta masih belum ada kejelasan kapan akan dicairkan lagi. Menteri
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Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, tercatat BSU termin I sudah disalurkan kepada
12.293.134 pekerja. Sementara, pada termin II sebanyak 12.244.168 penerima.

DATA WARGA TERDAMPAK MENDESAK
Proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak gempa bumi Sulawesi Barat (Sulbar)
Magnitudo 6,2 harus segera diselesaikan. Harapannya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana dapat segera dilakukan. Meskipun statusnya masih dalam masa transisi darurat menuju
pemulihan.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, hal itu
harus dilakukan agar masyarakat bisa segera diberikan dukungan berupa dana stimulan untuk
membangun kembali rumah mereka yang rusak terdampak gempa bumi.
Adapun besaran dana stimulan tersebut adalah Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta
untuk rumah rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan. “Dana stimulan ini diharapkan
nantinya bisa dikelola oleh masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri, agar prosesnya dapat
lebih cepat sehingga tidak ada masyarakat yang belama-lama di pengungsian,” jelas Doni,
Jumat, 22 Januari.
Ia menekankan, BNPB tidak akan membangun hunian sementara (huntara) seperti yang telah
dilakukan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi Gempa Lombok 2018 lalu. Melainkan hanya
memberikan dukungan bagi masyarakat melalui dana stimulan tersebut.
“Kita menghindari membangun huntara. Kita akan mempercepat proses pembangunan rumah
masyarakat yang rusak berat dan rusak sedang,” jelasnya. Kemudian bagi yang rumah rusak
ringan, Pemerintah akan tetap mendukung dengan besaran dana stimulan sesuai dengan yang
telah ditentukan serta mendampingi proses perbaikan yang dianggap perlu sehingga rumah
dapat segera kembali ditempati.
“Kalau rusak ringan mungkin nanti setelah dinilai bisa ditempati setelah situasi normal kembali
mungkin tidak begitu banyak direnovasi. Tetapi bagi mereka yang rumahnya sudah rusak berat
dan tentu tidak mungkin ditempati,” pungkasnya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai
(BLT) untuk pekerja atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) di 2020. Namun pada tahun ini, BLT
berupa subsidi gaji Rp1,2 juta masih belum ada kejelasan kapan akan dicairkan lagi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, tercatat BSU termin I sudah disalurkan
kepada 12.293.134 pekerja. Sementara, pada termin II sebanyak 12.244.168 penerima.
“Posko dapur umum BLK Makassar sudah hadir di tengah-tengah pengungsian. Posko ini
diperuntukkan bagi para pengungsi korban gempa yang membutuhkan,” kata Kepala BLK
Makassar, Fitroh Hanrahmawan. Fitroh mengatakan, dalam pembukaan posko dapur umum ini,
pihaknya melibatkan masyarakat untuk ikut serta menyiapkan makananan bagi para pengungsi.
Dalam sehari, pihaknya memproduksi 400 pak makanan per hari. “Semua makanan itu kami
bagikan ke tenda-tenda pengungsi. Pembagiannya sendiri dikoordinir oleh lurah dan diawasi
personel dari Polda Sulbar,” katanya.
Ia mengatakan, posko dapur umum akan beroperasi selama dua minggu ke depan. Pembukaan
posko masih bisa berlanjut dengan melihat kondisi pengungsi. Hal ini untuk memaksimalkan
kebutuhan kebutuhan dasar para peyintas gempa. “Semoga posko ini dapat membantu
masyarakat dan juga semoga bencana bisa segera dapat teratasi serta kondisi masyarakat bisa
pulih kembali,” tandasnya.
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caption;
VERIFIKASI KORBAN
Pemerintah mulai melakukan pendataan rumah tangga yang menjadi korban gempabumi di
Sulawesi Barar (Sulbar). Pendataan dilakukan dengan memverifikasi korban luka maupun korban
meninggal dunia.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuak tahun anggaran APBN 2021, kami
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Ini akan
dilanjutkan pada 2021 selama tiga bulan dan mungkin enam bulan pada kuartal satu dan dua

Ringkasan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT pegawai kapan cair sedang dinantikan masyarakat.
Bantuan itu cukup membantu kehidupan para pekerja selama pandemi COVID-19 ini. Sampai
saat ini BLT pegawai kapan cair masih belum bisa diketahui. Dikutip dari situs resmi Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), pemerintah belum bisa memberikan kepastian kapan penyaluran
BLT pegawai akan dilanjutkan.

DITUNGGU-TUNGGU MASYARAKAT, BLT PEGAWAI KAPAN CAIR?
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT pegawai kapan cair sedang dinantikan masyarakat.
Bantuan itu cukup membantu kehidupan para pekerja selama pandemi COVID-19 ini.
Sampai saat ini BLT pegawai kapan cair masih belum bisa diketahui. Dikutip dari situs resmi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pemerintah belum bisa memberikan kepastian kapan
penyaluran BLT pegawai akan dilanjutkan.
"Untuak tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk
menyalurkan kembali program BSU," kata Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja (Raker)
Bersama Komisi IX DPR RI, Senin (18/1/2021).
Info BLT pegawai kapan cair bisa dipantau terus di link resmi untuk menghindari kabar tidak
benar. Netizen bisa klik di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, kemnaker.go.id, atau Instagram
Kemnaker.
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Ida mengatakan Kemnaker sudah punya hasil evaluasi yang akan dikoordinasikan dengan
Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perekonomian belum normal, program BLT pegawai bisa
kembali dilakukan pada 2021.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat memberi
sinyal terkait kabar ini. Meskipun belum diketahui BLT pegawai kapan cair, dia sempat
mengatakan bahwa bantuan akan dilanjutkan selama tiga bulan pada 2021.
"Ini akan dilanjutkan pada 2021 selama tiga bulan dan mungkin enam bulan pada kuartal satu
dan dua," kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi (KPCPEN).
Penyaluran BLT pegawai telah mencapai 98,91%. Dengan jumlah tersebut, total realisasi
anggaran BSU adalah Rp 29.444.763.600.000. Berikut rincian penyaluran BSU:
1. BSU gelombang 1 disalurkan pada 12.293.134 orang dengan total anggaran Rp
14.751.760.800.000.
2. BSU gelombang 2 disalurkan pada 12.244.169 orang dengan total anggaran Rp
14.693.022.800.000.
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negative - Huda (Pengamat Indef) Untuk apa mereka produksi tapi barangnya tidak laku di pasar.
Nah penyebab menurunnya permintaan ada dua yang utama, masyarakat masih takut untuk
konsumsi secara langsung dan masyarakat tidak punya dana untuk melakukan konsumsi
neutral - Huda (Pengamat Indef) Mereka juga takut untuk berwisata. Maka penting untuk
menangani pandemi terlebih dahulu

Ringkasan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa selama pandemi pekerja
kehilangan penghasilan sebesar Rp1.000 triliun. Kehilangan penghasilan itu karenanya
berkurangnya jam kerja mereka. Para pekerja yang kehilangan penghasilan itu berasal dari
sektor industri manufaktur dan pariwisata. Di industri manufaktur sebanyak 12 juta pekerja dan
pariwisata sebanyak 18 juta pekerja. Peneliti Indef Nailul Huda mengatakan, sepertinya tahun
ini masalah pengangguran dan pendapatan pekerja yang berkurang bakal berlanjut. Bahkan jika
penanganan pandemi masih amburadul dan program pemulihan ekonomi belum optimal, besar
kemungkinan masalah pengangguran akan meningkat.

PENGHASILAN PEKERJA YANG HILANG RP1.000 TRILIUN BISA SAJA BERLANJUT
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa selama pandemi pekerja
kehilangan penghasilan sebesar Rp1.000 triliun. Kehilangan penghasilan itu karenanya
berkurangnya jam kerja mereka.
Para pekerja yang kehilangan penghasilan itu berasal dari sektor industri manufaktur dan
pariwisata. Di industri manufaktur sebanyak 12 juta pekerja dan pariwisata sebanyak 18 juta
pekerja. Peneliti Indef Nailul Huda mengatakan, sepertinya tahun ini masalah pengangguran dan
pendapatan pekerja yang berkurang bakal berlanjut. Bahkan jika penanganan pandemi masih
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amburadul dan program pemulihan ekonomi belum optimal, besar kemungkinan masalah
pengangguran akan meningkat.
Huda melihat permasalahan pandemi ini dari sisi permintaan masyarakat yang menurun yang
menyebabkan produksi di industri manufaktur ataupun pariwisata sangat turun tajam.
"Untuk apa mereka produksi tapi barangnya tidak laku di pasar. Nah penyebab menurunnya
permintaan ada dua yang utama, masyarakat masih takut untuk konsumsi secara langsung dan
masyarakat tidak punya dana untuk melakukan konsumsi," ucapnya saat dihubungi di Jakarta,
Jumat (22/1/2021). ( Dengan angka kasus covid-19 yang terus meroket, masyarakat semakin
takut mengkonsumsi barang secara langsung.
"Mereka juga takut untuk berwisata. Maka penting untuk menangani pandemi terlebih dahulu,"
ujar dia. (uka).
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neutral - Ema Nur Setiyaningsih (Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaker-trans) Kota Yogya) Setelah pelatihan harapannya
bisa bekerja mandiri. Tetapi jika ada peluang untuk pemagangan, kita juga akan jembatani.
Tetapi itu nanti juga tergantung dari perusahaan peneri ma magang,
neutral - Ema Nur Setiyaningsih (Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaker-trans) Kota Yogya) Tahapannya sudah kita
umumkan ke wilayah. Termasuk juga diunggah melalui aplikasi Jogja Smart City (JSS),

Ringkasan
Pemkot Yogya kembali menggulirkan program pelatihan kerja kepada masyarakat di tahun ini.
Pada tahun sebelumnya, program tersebut terpaksa dirasionalisasi akibat fase awal pandemi
Covid-19. Pendaftaran akan dibuka mulai 1 Februari 2021 melalui aplikasi JSS. Syaratnya harus
warga Kota Yogya usia produktif (18-50 tahun) kemudian melampirkan KTP, kartu kuning, ijazah
terakhir dan pas foto berwarna. Sedangkan waktu pelatihan direncanakan mulai Mei mendatang.

PROGRAM PELATIHAN KERJA KEMBALI BERGULIR
Pemkot Yogya kembali menggulirkan program pelatihan kerja kepada masyarakat di tahun ini.
Pada tahun sebelumnya, program tersebut terpaksa dirasionalisasi akibat fase awal pandemi
Covid-19.
Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Dinsosnaker-trans) Kota Yogya Ema Nur Setiyaningsih, menjelaskan total ada 15 paket
pelatihan yang akan diberikan. "Tahapannya sudah kita umumkan ke wilayah. Termasuk juga
diunggah melalui aplikasi Jogja Smart City (JSS)," jelasnya, Rabu (20/1).
Pendaftaran akan dibuka mulai 1 Februari 2021 melalui aplikasi JSS. Syaratnya harus warga Kota
Yogya usia produktif (18-50 tahun) kemudian melampirkan KTP, kartu kuning, ijazah terakhir
dan pas foto berwarna. Sedangkan waktu pelatihan direncanakan mulai Mei mendatang.
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Erna menambahkan, pada tahun lalu hanya tiga pelatihan yang bisa digelar yakni setir mobil,
cake and pastry, dan menjahit dasar. Selebihnya terpaksa dibatalkan karena terjadi pandemi.
"Sekarang digulirkan normal tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Makanya ada
beberapa pelatihan yang digelar online, terutama yang memungkinkan online. Jika tidak, harus
tatap muka namun terbatas," tambahnya.
Jenis pelatihan yang harus tatap muka salah satunya setir mobil. Sedangkan pelatihan lain
seperti penyusunan paket wisata dan sosial meda marketing bisa dilakukan melalui online. Begitu
juga seperti barista, cake and pastry, menjahit terampil dan lainnya, bisa diawali online namun
juga dikombinasikan dengan tatap muka untuk prakteknya.
Jenis pelatihan yang diberikan secara gratis ini pun mempertimbangkan minat masyarakat
maupun peluang kekinian. Sehingga masukan hasil dari musyawarah perencanaan
pembangunan (mus-renbang) tahun sebelumnya juga menjadi pertimbangan utama. Hal ini agar
jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun peluang masa kini. "Setelah
pelatihan harapannya bisa bekerja mandiri. Tetapi jika ada peluang untuk pemagangan, kita
juga akan jembatani. Tetapi itu nanti juga tergantung dari perusahaan peneri ma magang,"
katanya. (Dhi)-i
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Ringkasan
Daftar hari nasional dan cuti bersama Februari-Maret 2021 menurut SKB 3 Menteri. Ada Imlek
dan Isra Mikraj. Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri menetapkan bahwa tanggal 12
Februari 2021 sebagai hari libur nasional. Sementara pada bulan Maret 2021, terdapat 1 hari
libur nasional dan 1 cuti bersama. SKB 3 mentari ini ditandatangani Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada
10 September 2020.

SKB 3 MENTERI: DAFTAR LIBUR DAN CUTI BERSAMA FEBRUARI-MARET 2021
Daftar hari nasional dan cuti bersama Februari-Maret 2021 menurut SKB 3 Menteri. Ada Imlek
dan Isra Mikraj.
Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri menetapkan bahwa tanggal 12 Februari 2021
sebagai hari libur nasional. Sementara pada bulan Maret 2021, terdapat 1 hari libur nasional dan
1 cuti bersama.
SKB 3 mentari ini ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 10 September 2020.
Keputusan ini tertuang dalam SKB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 dan Nomor 4
Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.
Tanggal 12 Februari 2021 merupakan Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili. Libur nasional ini jatuh
pada hari Jumat.
Berbagai ornamen dan pernak-pernik perayaan Tahun Baru China atau Imlek tahun 2572 juga
sudah mulai menghiasi di beberapa tempat.
Sementara pada Maret, hari libur nasional jatuh pada tanggal 11 Maret 2021 yang merupakan
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.
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Libur yang jatuh pada hari Kamis ini dilanjutkan dengan cuti bersama pada 12 Maret 2021. Ini
adalah cuti bersama untuk perayaan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.
Selain libur nasional dan cuti bersama ini, pada 14 Maret 2021 juga merupakan Hari Suci Nyepi
Tahun Baru Saka 1943 yang jatuh pada hari Minggu.
Daftar Hari Libur Nasional Tahun 2021 Jumat, 1 Januari 2021: Tahun Baru 2021 Masehi; Jumat,
12 Februari 2021: Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili; Kamis, 11 Maret 2021: Isra Mikraj; Minggu,
14 Maret 2021: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943; Jumat, 2 April 2021: Wafat Isa Al Masih;
Sabtu, 1 Mei 2021: Hari Buruh; Kamis, 13 Mei 2021: Kenaikan Isa Al Masih; Kamis-Jumat 13-14
Mei 2021: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah; Rabu, 26 Mei 2021: Hari Raya Waisak 2565; Selasa,
1 Juni 2021: Hari Lahir Pancasila; Selasa, 20 Juli 2021: Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah; Selasa,
10 Agustus 2021: Tahun Baru Islam 1443 Hijriah; Selasa, 17 Agustus 2021: Hari Kemerdekaan
RI; Selasa, 19 Oktober 2021: Maulid Nabi Muhammad SAW; Sabtu, 25 Desember 2021: Hari
Raya Natal.
Daftar Cuti Bersama Tahun 2021 Jumat, 12 Maret 2021: Isra' Mikraj; Rabu, 12 Mei 2021: Hari
Raya Idul Fitri 1442 Hijriah; Senin, 17 Mei 2021: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah; Selasa, 18 Mei
2021: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah; Rabu, 19 Mei 2021: Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah;
Jumat, 24 Desember 2021: Hari Raya Natal; Senin, 27 Desember 2021: Hari Raya Natal.
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negative - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan WNI Kemlu) Pihak Kepolisian menerangkan
bahwa Ibu Suniah ditemukan terjatuh di kamar mandi pada saat majikan keluar rumah untuk
berobat ke dokter
negative - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan WNI Kemlu) Pihak kepolisian menegaskan
bahwa almarhum meninggal dikarenakan sebab yang normal dan tidak ditemukan unsur kriminal
termasuk penganiayaan
negative - Judha Nugraha (Direktur Perlindungan WNI Kemlu) Dalam komunikasi terakhir dengan
pihak majikan, KBRI Kairo berhasil memastikan bahwa sisa hak gaji telah dibayarkan secara
penuh oleh majikan. Hak-hak almarhum tersebut akan segera disampaikan kepada ahli waris
melalui Kemlu di Jakarta

Ringkasan
Kabar meninggalnya Suniah (50), warga Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten
Indramayu di Kairo, Mesir, menjadi duka bagi para pekerja migran asal Indonesia. Suniah
sendirinya merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKW yang sebelumnya
diberangkatkan secara ilegal. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha mengatakan,
pihaknya juga menerima informasi dari Kantor Kepolisian Borg el Arab, Propinsi Alexandria,
mengenai kabar meninggalnya Suniah .

KRONOLOGIS TKW INDRAMAYU MENINGGAL DI KAIRO MESIR MENURUT KBRI,
BANTAH MINTA UANG RP 170 JUTA
Kabar meninggalnya Suniah (50), warga Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten
Indramayu di Kairo, Mesir, menjadi duka bagi para pekerja migran asal Indonesia. Suniah
sendirinya merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKW yang sebelumnya
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diberangkatkan secara ilegal. Ia bekerja di Mesir sejak 5 Mei 2019 sebagai pembantu rumah
tangga di Burj Arab, Propinsi Alexandria.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha mengatakan, pihaknya juga menerima
informasi dari Kantor Kepolisian Borg el Arab, Propinsi Alexandria, mengenai kabar meninggalnya
Suniah .
Mengetahui kabar tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo Mesir segera
menindaklanjuti informasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, menghubungi
pihak majikan, dan menghubungi pihak keluarga di Indonesia.
"Pihak Kepolisian menerangkan bahwa Ibu Suniah ditemukan terjatuh di kamar mandi pada saat
majikan keluar rumah untuk berobat ke dokter," ujar dia berdasarkan keterangan tertulis yang
diterima Tribuncirebon.com, Jumat (22/1/2021).
Suniah saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit Al Borj dan melakukan perawatan di ruang
UGD, tidak berselang lama ia dinyatakan meninggal dunia. Kejadian itu terjadi pada Selasa
(19/1/2021). Menurut informasi rekan kerja dan saudarinya yang bekerja di Mesir, Suniah sudah
lama mengeluhkan penyakit darah tinggi dan sakit kepala.
"Pihak kepolisian menegaskan bahwa almarhum meninggal dikarenakan sebab yang normal dan
tidak ditemukan unsur kriminal termasuk penganiayaan," ujarnya.
Judha Nugraha menyampaikan, KBRI Kairo juga meminta majikan Suniah untuk bertanggung
jawab memenuhi seluruh hak-hak ketenagakerjaan, memulasarakan jenazah, dan memulangkan
barang-barang pribadi almarhum kepada ahli waris di Indonesia.
Termasuk menghubungi pihak ahli waris yaitu suami dan anak-anak Suniah untuk
menyampaikan kabar duka tersebut.
Sesuai SOP penanganan kasus, KBRI menanyakan mengenai rencana ahli waris mengenai
pemakaman almarhumah Suniah serta menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat
sebagai pertimbangan pihak keluarga dalam mengambil keputusan antara lain mengenai situasi
penyebaran Covid-19 di Mesir .
Adapun terkait adanya permintaan uang sebesar Rp 170 juta oleh KBRI Kairo seperti yang
disampaikan pihak keluarga sebelumnya, disampaikan Judha Nugraha hal tersebut tidak benar.
Ia mengatakan, peran negara sesuai UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia adalah memberikan pelindungan baik bagi pekerja migran maupun keluarganya di
Indonesia dan dilakukan tanpa mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata dari
pihak-pihak terkait.
Untuk itu, peran KBRI Kairo adalah memastikan pemenuhan tanggung jawab dari pihak majikan
dan pihak yang memberangkatkan almarhum Suniah ke Mesir .
KBRI Kairo mencatat beberapa peristiwa kematian WNI karena sebab normal di Mesir selama
masa Covid-19. Dengan pertimbangan situasi wabah dan perlunya menyegerakan pemakaman
jenazah sesuai syariat Islam, pihak keluarga memutuskan untuk memakamkan jenazah di Mesir.
Dalam hal ini, KBRI Kairo juga telah menerima konfirmasi tertulis dari pihak ahli waris yang
memutuskan meminta bantuan KBRI Kairo untuk segera menyelenggarakan pemakaman
jenazah.
"Dalam komunikasi terakhir dengan pihak majikan, KBRI Kairo berhasil memastikan bahwa sisa
hak gaji telah dibayarkan secara penuh oleh majikan. Hak-hak almarhum tersebut akan segera
disampaikan kepada ahli waris melalui Kemlu di Jakarta," ujar dia.
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Ringkasan
Dirjen Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Tenaga Kerja Budi
Hartawan melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara H.Ali Mazi bertempat di
rumah jabatan Gubernur, Kamis (21/1/2021). Pertemuan itu menjadi agenda utama dari Dirjen
Binalattas, setelah melakukan pembekalan di Balai Latihan Kerja Kendari pagi harinya. Pada
pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara dengan Kementerian Tenaga Kerja RI. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dan
menjadi pilot project BLK Kendari adalah membangun Balai Latihan Kerja bertaraf Internasional.

GAGAS BLK INTERNASIONAL, DIRJEN BINALATTAS KEMENAKER BERTEMU
GUBERNUR SULTRA
Dirjen Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Tenaga Kerja Budi
Hartawan melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara H.Ali Mazi bertempat di
rumah jabatan Gubernur, Kamis (21/1/2021).
Pertemuan itu menjadi agenda utama dari Dirjen Binalattas, setelah melakukan pembekalan di
Balai Latihan Kerja Kendari pagi harinya. Pada pertemuan tersebut menghasilkan beberapa
kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kementerian Tenaga Kerja
RI. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dan menjadi pilot project BLK Kendari adalah
membangun Balai Latihan Kerja bertaraf Internasional.
Pembangunan BLK Internasional menjadi komitmen penting kedua belah pihak, oleh sebab itu,
Gubenur Sultra menawarkan gagasan untuk memberi hak pinjam pakai lahan Dinas Sosial Prov.
Sultra untuk digunakan pembangunan dan perluasan Kantor BLK Kendari. perluasan bangunan
menjadi entry point dalam persyaratan BLK Internasional. Dalam proses pinjam pakai nantinya,
setelah melalui evaluasi paripurna dan dirasa cukup signifikan kehadiran BLK Kendari, maka akan
dilakukan proses Hibah atas tanah tersebut.
Selain membahas proses pinjam pakai lahan pemerintah Daerah, pertemuan tersebut juga
membahasa dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang mana pentingnya menciptakan
59

tenaga kerja lokal yang mandiri dan professional, tenaga kerja asing yang taat asas, serta
menciptakan output sekolah kejuruan yang link & match dengan dunia dan pasar kerja, baik di
Lokal maupun nasional. Yang tak kalah pentingnya juga dibahas bagaimana mengemas konsep
destinasi wisata yang terintegrasi dengan pengembangan UMKM berbasis tenaga kerja local yang
dapat membantu pembangunan wisata sultra yang maju dan mampu menarik wisatwan
mancanegara.
Diakhir pertemuan, baik gubernur H. Ali Mazi maupun Budi Hartawan, menyepakati akan ada
pertemuan lanjutan dengan Menteri Tenaga Kerja RI, dalam rangka pembahasan lanjutan dan
kerjasama pembangunan Balai Latihan Kerja Internasional di Kendari. Selain itu, juga akan
dikerjasamakan pembukaan sekolah-sekolah kejuruan berbasis dunia usaha, pertambangan dan
wisata serta melakukan bimbingan teknis dan masa orientasi bagi tenaga kerja lokal dan tenaga
kerja asing dalam rangka meningkatkan profesionalisme TK lokal dan pemahaman nilai-nilai
kearifan lokal di Sulawesi Tenggara oleh Tenaga Kerja Asing Dalam pertemuan tersebut Dirjen
Binalattas, Budi Hartawan didampingi Kepala Balai Latihan Kerja Kendari, La Ode Haji Polondu,
bersama Kepala Balai Peningkatan Produktivitas Kendari Andi Asriani Koka. Sementara itu,
Gubernur H. Ali Mazi didampingi oleh sejumlah Pejabat Tinggi Pratama. (Diskominfo
Sultra/HenQ).
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negative - Muhammad Idris Hasibuan (Camat Tanjung Balai) Betul, memang ada warga Tanjung
Balai atas nama Nasrul yang memiliki dokumen paspor RI nomor B8064221 meninggal dunia di
Malaysia
neutral - Muhammad Idris Hasibuan (Camat Tanjung Balai) Saat ini kami lagi berkordinasi
dengan pihak keluarga, untuk penjemputan jenazah yang kabarnya hari Kamis sampai di
Bandara Kuala Namu. Lagi persiapan ambulan
Ringkasan
Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ), Nasrul, asal Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, diduga menjadi
korban pembunuhan. Pria 28 tahun ini merupakan TKI di Malaysia. Peristiwa tersebut sempat
viral di media sosial Facebook (FB) yang menyebut, Nasrul (28), warga Desa Bagan Asahan,
Kecamatan Tanjung Balai. Di medsos juga disebutkan jika pelaku adalah juga Warga Negara
Indonesia (WNI) asal Batu Bara.
TKI ASAL ASAHAN DITEMUKAN TEWAS DI MALAYSIA, KORBAN PEMBUNUHAN?
Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ), Nasrul, asal Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, diduga menjadi
korban pembunuhan. Pria 28 tahun ini merupakan TKI di Malaysia. Peristiwa tersebut sempat
viral di media sosial Facebook (FB) yang menyebut, Nasrul (28), warga Desa Bagan Asahan,
Kecamatan Tanjung Balai. Di medsos juga disebutkan jika pelaku adalah juga Warga Negara
Indonesia (WNI) asal Batu Bara.
Camat Tanjung Balai, Muhammad Idris Hasibuan, membenarkan ada warga Tanjung Balai yang
meninggal dunia di Malaysia. "Betul, memang ada warga Tanjung Balai atas nama Nasrul yang
memiliki dokumen paspor RI nomor B8064221 meninggal dunia di Malaysia," ujar Idris, Kamis
(21/01/2021). Saat dikonfirmasi penyebab meninggalnya Nasrul, Camat Idris enggan menjawab.
Dia hanya mengatakan, keberangkatan Nasrul ke Malaysia untuk bekerja.
"Saat ini kami lagi berkordinasi dengan pihak keluarga, untuk penjemputan jenazah yang
kabarnya hari Kamis sampai di Bandara Kuala Namu. Lagi persiapan ambulan," ungkap Idris
Kabar yang beredar di dunia maya, Nasrul tewas dibunuh oleh temannya sendiri. Sementara
motif pembunuhan juga belum diketahui. (msd).
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neutral - Wahyudi (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padanglawas) Kita menyerahkan klaim
santunan JKM kepada ahli waris sebesar Rp42 juta dan diterima istri almahum Kartini Lubis.
Mudah-mudahan dapat meringankan beban keluaga yang ditinggal almarhum
positive - Wahyudi (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padanglawas) Semoga hak yang diterima
dapat membantu keluarga
neutral - H. Ahmad Zarnawi Pasaribu (Wakil Bupati Padanglawas) Sayaberharap kepada seluruh
pihak atau instansi untuk segera mendaftarkan staf ataupun anggota menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Karena manfaat BPJS Ketenagakerjaan nyata sangat membantu

Ringkasan
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang lawas bersama Wakil Bupati Padanglawas
H. Ahmad Zarnawi Pasaribu menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris
di kantor DinasTcnaga Kerja. Kamis (21/1). Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padanglawas,
Wahyudi, menjelaskan penyerahan klaim santunan JKM kepada ahli waris almarhum Firdaus
Hasibuan, sebagai peserta sesuai Peraturan Pemerintah atau PP. No.82/2019 tentang perubahan
atas PP No.44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Jaminan Kematian (JKM) yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

BPJS KETENAGAKERJAAN PALAS SERAHKAN KLAIM JKM
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang lawas bersama Wakil Bupati Padanglawas
H. Ahmad Zarnawi Pasaribu menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris
di kantor DinasTcnaga Kerja. Kamis (21/1).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padanglawas, Wahyudi, menjelaskan penyerahan klaim santunan
JKM kepada ahli waris almarhum Firdaus Hasibuan, sebagai peserta sesuai Peraturan Pemerintah
atau PP. No.82/2019 tentang perubahan atas PP No.44/2015 tentang Penyelenggaraan Program
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Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang sudah ditandatangani oleh
Presiden Joko Widodo.
"Kita menyerahkan klaim santunan JKM kepada ahli waris sebesar Rp42 juta dan diterima istri
almahum Kartini Lubis. Mudah-mudahan dapat meringankan beban keluaga yang ditinggal
almarhum," kata Wahyudi.
Wahyudi mengatakan, pemberian santunan kepada ahli waris almahum adalah bukti komitmen
BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program nasional.
Selanjutnya Wahyudi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah
Daerah Padanglawas yang telah mendukung program nasional BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga
masyarakat Palas banyak merasakan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.
"Semoga hak yang diterima dapat membantu keluarga," ucap Wahyudi sembari menyampaikan
turut berbelasungkawa kepada ahli waris. Almarhum meninggal karena sakit pada 21 Agustus
2020 dan telah terdaftar sebagai peserta.
Sementara itu penyerahan santunan yang dilakukan Ahmad Zarnawi, mengucapkan terima kasih
kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan santunan kepada ahli waris.
Semoga bantuan ini berguna bagi istri dan keluarga. "Saya berharap kepada seluruh pihak atau
instansi untuk segera mendaftarkan staf ataupun anggota menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Karena manfaat BPJS Ketenagakerjaan nyata sangat membantu," kata
Zarnawi.
Zarnawi juga mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah kepada BPJS Ketenagakerjaan
yang telah mewujudkan program nasional untuk masyarakat. Diketahui almarhum meninggal
karena sakit pada 21 Agustus 2020dan telah terdaftar sebagai peserta baru dua minggu.(ats)
caption:
SERAHKAN: Wakil Bupati Padanglawas H Ahmad Zarnawi Pasaribu didampingi Kepala BPJS
Ketenagakerjaan Palas Wahyudi dan Plt Kadis Tenaga Kerja Jon Nedi menyerahkan santunan
jaminan kematian kepada Kartini Lubis ahli waris almarhum Firdaus Hasibuan, Kamis (21/1) di
kantor Disnaker.
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negative - Yonny Tri Prayitno (Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching)
Mereka ini terdiri dari tiga orang laki-laki, tujuh orang perempuan, dan tiga orang anak termasuk
seorang bayi. Di antara mereka juga atas nama Novia bersama seorang putranya WNI asal
Sumatera Utara korban KDRT di Sarawak
negative - Yonny Tri Prayitno (Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching)
Mereka itu terdiri dari 26 orang laki-laki, 20 orang perempuan, dan dua orang anak. Ke-48 orang
WNI/PMI bermasalah tersebut sebelumnya juga telah menjalani tes PCR oleh pihak Imigrasi
Sarawak dan hasilnya negatif semuanya
neutral - Yonny Tri Prayitno (Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching) Kami
dari KJRI Kuching mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, baik di Sarawak (Depo
Semuja, Pos CIQ Tebedu) maupun di PLBN Entikong atas kerja samanya dalam menyukseskan
pemulangan 61 orang WNI/PMI bermasalah tersebut ke Indonesia

Ringkasan
Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching Yonny Tri Prayitno menyatakan,
pihaknya membantu proses pemulangan repatriasi ke Indonesia atas 13 orang WNI/pekerja
migran Indonesia (PMI) dengan kondisi khusus, salah satunya korban kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barar (Kalbar).

KJRI KUCHING BANTU PEMULANGAN KORBAN KDRT MELALUI PLBN ENTIKONG
Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching Yonny Tri Prayitno menyatakan,
pihaknya membantu proses pemulangan repatriasi ke Indonesia atas 13 orang WNI/pekerja
migran Indonesia (PMI) dengan kondisi khusus, salah satunya korban kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barar (Kalbar).
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"Mereka ini terdiri dari tiga orang laki-laki, tujuh orang perempuan, dan tiga orang anak termasuk
seorang bayi. Di antara mereka juga atas nama Novia bersama seorang putranya WNI asal
Sumatera Utara korban KDRT di Sarawak," kata Yonny Tri Prayitno, di Kuching, Jumat.
Novia adalah seorang ibu muda beserta anaknya warga negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten
Simalungun, Sumut yang dibantu oleh KJRI Kuching dari kasus kejadian penyiksaan atau KDRT
yang dilakukan oleh suaminya seorang warga negara Malaysia di daerah Bau (luar Kota Kuching)
beberapa waktu lalu.
Sebelum dipulangkan, KJRI Kuching juga telah membawa 13 orang WNI/PMI yang akan
repatriasi tersebut melaksanakan tes usap di Rumah Sakit Normah, Kuching dan semua hasilnya
negatif.
Tidak hanya itu, kata Yonny, pada hari yang sama, KJRI juga membantu pemulangan deportasi
terhadap 48 orang WNI/PMI bermasalah dari Depo Tahanan Imigrasi Semuja, Sarawak.
"Mereka itu terdiri dari 26 orang laki-laki, 20 orang perempuan, dan dua orang anak. Ke-48 orang
WNI/PMI bermasalah tersebut sebelumnya juga telah menjalani tes PCR oleh pihak Imigrasi
Sarawak dan hasilnya negatif semuanya," kata Yonny.
Ia menambahkan, proses repatriasi dan deportasi 61 WNI/PMI tersebut berjalan lancar. Di PLBN
Entikong, sebanyak 61 orang itu diterima oleh Satgas Pemulangan PMI, KKP, Imigrasi, dan pihakpihak terkait lainnya.
"Kami dari KJRI Kuching mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, baik di Sarawak
(Depo Semuja, Pos CIQ Tebedu) maupun di PLBN Entikong atas kerja samanya dalam
menyukseskan pemulangan 61 orang WNI/PMI bermasalah tersebut ke Indonesia," kata Yonny.
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negative - Yonny Tri Prayitno (Kepala KJRI Kuching) Di antara mereka juga atas nama Novia
bersama seorang putranya WNI asal Sumatra Utara, korban KDRT di Sarawak
negative - Yonny Tri Prayitno (Kepala KJRI Kuching) Mereka itu terdiri dari 26 orang laki-laki, 20
orang perempuan, dan dua orang anak. Ke 48 orang WNI bermasalah tersebut sebelumnya juga
telah menjalani tes PCR oleh pihak Imigrasi Sarawak, dan hasilnya negatif semuanya
neutral - Yonny Tri Prayitno (Kepala KJRI Kuching) Kami dari KJRI Kuching mengucapkan terima
kasih kepada pihak-pihak terkait, baik di Sarawak (Depo Semuja, Pos CIQ Tebedu) maupun di
PLBN Entikong, atas kerja samanya dalam menyukseskan pemulangan 61 orang WNI bermasalah
tersebut ke Indonesia

Ringkasan
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching membantu proses repatriasi Warga Negara
Indonesia ( WNI ) korban KDRT dan beberapa orang lainnya dari Malaysia ke Indonesia.
Sebelumnya, KJRI Kuching menyelamatkan seorang ibu asal Sumatra Utara yang mengalami
kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) oleh suaminya yang merupakan warga Malaysia, di
daerah Bau, Sarawak.

KORBAN KDRT HINGGA PMI BERMASALAH, KJRI KUCHING BANTU PEMULANGAN
WNI LEWAT PLBN ENTIKONG
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching membantu proses repatriasi Warga Negara
Indonesia ( WNI ) korban KDRT dan beberapa orang lainnya dari Malaysia ke Indonesia.
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Sebelumnya, KJRI Kuching menyelamatkan seorang ibu asal Sumatra Utara yang mengalami
kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) oleh suaminya yang merupakan warga Malaysia, di
daerah Bau, Sarawak.
Tim KJRI Kuching pun berkoordinasi dengan pihak Polisi daerah Bau, dan berhasil membebaskan
ibu dan anaknya pada Kamis, 14 Januari 2021. Kemudian atas izin Pihak Polis, yang
bersangkutan dan anaknya pun dibawa ke KJRI Kuching .
Akhirnya pada Kamis, 21 Januari 2021, KJRI Kuching berhasil memulangkan 13 WNI yang
merupakan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) dengan kondisi khusus, termasuk ibu korban KDRT
dan anaknya.
KJRI Kuching memulangkan 13 orang WNI tersebut melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
Entikong, Kalimantan Barat.
Informasi tersebut disampaikan Kepala KJRI Kuching, Yonny Tri Prayitno di Kuching, Jumat, 22
Januari 2021.
Dia mengatakan bahwa 13 WNI tersebut terdiri dari tiga orang laki-laki, tujuh orang perempuan,
dan tiga orang anak termasuk bayi.
"Di antara mereka juga atas nama Novia bersama seorang putranya WNI asal Sumatra Utara,
korban KDRT di Sarawak," kata Yonny Tri Prayitno, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Sebelum dipulangkan, KJRI Kuching juga telah memabwa 13 orang WNI yang akan direpatriasi
untuk melaksanakan tes Covid-19.
13 orang WNI tersebut melaksanakan tes usap di Rumah Sakit Normah, Kuching, dengan semua
hasil negatif.
Tidak hanya itu, Yonny Tri Prayitno mengatakan bahwa pada hari yang sama, KJRI juga
membantu pemulangan deportasi WNI bermasalah.
Sebanyak 48 orang WNI atau PMI bermasalah dari Depo Tahanan Imigrasi Semuja, Sarawak,
berhasil dipulangkan.
"Mereka itu terdiri dari 26 orang laki-laki, 20 orang perempuan, dan dua orang anak. Ke48 orang
WNI bermasalah tersebut sebelumnya juga telah menjalani tes PCR oleh pihak Imigrasi Sarawak,
dan hasilnya negatif semuanya," tutur Yonny Tri Prayitno.
Dia menambahkan bahwa proses repatriasi dan deportasi 61 WNI tersebut berjalan lancar, serta
diterima oleh Satgas Pemulangan PMI, KKP, Imigrasi, dan pihak-pihak terkait lainnya, di PLBN
Entikong.
"Kami dari KJRI Kuching mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, baik di Sarawak
(Depo Semuja, Pos CIQ Tebedu) maupun di PLBN Entikong, atas kerja samanya dalam
menyukseskan pemulangan 61 orang WNI bermasalah tersebut ke Indonesia," ujar Yonny Tri
Prayitno.***.
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jenis-jenis jabatan yang dapat diduduki
TKA akan diatur lebih teknis dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan setelah mendapat
masukan dari kementerian lembaga terkait

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merampungkan draft Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Sejumlah poin krusial tercantum
dalam beleid turunan Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini. Pertama,
TKA hanya diperbolehkan menduduki jabatan tertentu dalam perusahaan

KORPORASI SETOR RENCANA PAKAI TENAGA KERJA ASING
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merampungkan draft Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Sejumlah poin krusial tercantum dalam beleid turunan Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja ini. Pertama, TKA hanya diperbolehkan menduduki jabatan tertentu dalam
perusahaan.
"Jenis-jenis jabatan yang dapat diduduki TKA akan diatur lebih teknis dalam Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan setelah mendapat masukan dari kementerian lembaga terkait," ujar Sekretaris
Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, Kamis (21/1).
Kedua, soal kewajiban badan usaha membuat Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). Dalam beleid
ini diatur sejumlah jenis RPTKA, yakni untuk pekerjaan yang bersifat sementara, untuk pekerjaan
yang berdurasi lebih dari enam bulan, dan untuk pekerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Jenis RPTKA ini akan menentukan waktu perpanjangan yang bisa diberikan kepada TKA. Misal
untuk jenis pekerjaan diatas enam bulan masa berlakunya selama dua tahun dan bisa
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diperpanjang dua tahun berikutnya. Sedangkan, untuk RPTKA KEK berlaku selama lima tahun
dan bisa diperpanjang lima tahun lagi.
Poin Penting RPP Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal Isi
Pasal 5 TKA hanya dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk
jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan
diduduki.
Pasal 6 TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia.
Pasal 8 Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 12 Pengesahan RPTKA terdiri atas: a. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara; b. RPTKA
untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan; c. RPTKA non DKPTKA; dan d. RPTKA Kawasan
Ekonomi Khusus.
Pasal 20 1. Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
2. Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia.
Pasal 21 Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan
pajak atau penerimaan daerah.
Pasal 31 Pemberi Kerja TKA wajib: a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai
Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari
TKA; b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai
dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan c. memulangkan TKA ke negara asalnya
setelah perjanjian kerjanya berakhir.
Pasal 36 Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu)
tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Sumber: Draf RPP Penggunaan TKA dan Riset KONTAN
Ketiga, penegasan soal Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA). DKPTKA tersebut
nantinya akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.
DKPTKA dibayarkan badan usaha sesuai dengan RPTKA yang diajukan dan tarifnya mengikuti
aturan yang ada saat ini.
Adapun, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 20 Tahun 2019 tentang
Penatausahaan PNBP dari DKPTKA dinyatakan bahwa tarif DKPTKA adalah US$ 100 per jabatan
per bulan.
Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azam menyebut DKPTKA yang dibayarkan
badan usaha sebaiknya jangan jadi PNBP, agar dapat digunakan kembali oleh pemberi kerja
untuk keperluan lain yang produktif.
Salah satunya adalah untuk pelatihan tenaga kerja Indonesia. "DKPTKA bisa untuk dana
pelatihan pekerja dan jangan jadi pendapatan negara," ujar dia.
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negative - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Satu minggu belakangan
ini beredar pesan bahwa gelombang 12 Program Kartu Prakerja telah dibuka. Pesan ini adalah
hoaks yang bermaksud mengelabui masyarakat dan mencuri data pribadi. Kami meminta
masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi di situs yang tidak benar

Ringkasan
Simak persyaratan dan cara daftar Kartu Prakerja gelombang 12 pada artikel ini. Perlu diingat
bahwa pendaftaran Kartu Prakerja hanya dilakukan di situs resmi www.prakerja.go.id. Seperti
yang diketahui, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2021, dengan pembukaan
gelombang 12.

DAFTAR KARTU PRAKERJA GELOMBANG 12 HANYA DI SITUS RESMI
WWW.PRAKERJA.GO.ID, SIMAK SYARAT DAN CARANYA
Simak persyaratan dan cara daftar Kartu Prakerja gelombang 12 pada artikel ini. Perlu diingat
bahwa pendaftaran Kartu Prakerja hanya dilakukan di situs resmi www.prakerja.go.id. Seperti
yang diketahui, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2021, dengan pembukaan
gelombang 12.
Namun, belum diketahui pasti kapan Kartu Prakerja gelombang 12 akan dibuka. Kepada calon
peserta diimbau agar berhati-hati apabila menerima informasi mengenai pembukaan Kartu
Prakerja gelombang 12. Bisa jadi informasi yang beredar adalah salah satu modus penipuan.
Segera Login pip.kemdikbud.go.id untuk Cek Nama Siswa Penerima PIP, Begini Cara Pencairan
Dananya Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12, Akses www.prakerja.go.id, Simak juga
Syarat dan Caranya Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja meminta masyarakat agar
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berhati-hati terkait kabar yang mengatakan bahwa pendaftaran kartu prakerja gelombang ke-12
telah dibuka.
Pastikan untuk tidak memberikan data pribadi seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor
KK (Kartu Keluarga), nomor HP, alamat email, atau data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak
bertanggung jawab.
"Satu minggu belakangan ini beredar pesan bahwa gelombang 12 Program Kartu Prakerja telah
dibuka. Pesan ini adalah hoaks yang bermaksud mengelabui masyarakat dan mencuri data
pribadi. Kami meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi di situs
yang tidak benar," ujar Head Of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja,
Louisa Tuhatu, Minggu (17/1). dikutip dari Kontan.co.id .
Luoisa
pun
mengatakan,
alamat
situs
palsu
yang
beredar
adalah
http://dashboard.prakerja12.xyz/gel=12. Padahal, situs resmi kartu prakerja adalah
www.prakerja.go.id . Dia meminta agar masyarakat jeli memperhatikan akhiran go.id tersebut.
Lebih lanjut, Louisa mengatakan pihaknya akan mengumumkan pembukaan Kartu Prakerja
gelombang 12 melalui media serta media sosial resmi Kartu Prakerja, baik Instagram atau
Facebook dengan nama akun @prakerja.go.id.
Sebelumnya, Louisa menyampaikan bahwa hingga saat ini Komite Cipta Kerja dan Manajemen
Pelaksana Program Kartu Prakerja tengah memfinalisasi mekanisme dan teknis pelaksanaan
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-12 ini.
Menurutnya, pihaknya akan segera memberikan informasi begitu ada perkembangan lebih lanjut.
Dia juga memastikan pihaknya akan menyampaikan perkembangan program Kartu Prakerja ini
secara berkala, mulai dari insentif, sertifikat, pantauan rekening dan proses lainnya.
Dengan begitu, diharapkan apa yang dialami dan dikeluhkan oleh penerima program ini dapat
dipahami.
Lantas, apa saja syarat mendaftar Kartu Prakerja? Syarat Kartu Prakerja dan Cara Daftar Peserta
yang akan mendaftar Kartu Prakerja wajib memenuhi 3 syarat berikut:
1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Berusia minimal 18 tahun.
3. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.
Kartu Prakerja secara online dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya membuat akun,
mendaftarkan akun, dan mengikuti tes yang disediakan.
Tata Cara Daftar Kartu Prakerja dikutip dari prakerja.go.id: Buat Akun Prakerja - Login ke laman
www.prakerja.go.id dan klik menu Daftar Sekarang .
- Kemudian masukkan Nama Lengkap, e-mail, dan password.
- Tunggu ada notifikasi.
- Selanjutnya buka e-mail, dan ikuti petunjuk untuk melakukan verifikasi e-mail .
- Setelah verifikasi akun telah berhasil, silakan kembali ke akun Prakerja untuk selanjutnya
melakukan pendaftaran.
Daftar Kartu Prakerja: - Pastikan sudah memiliki akun, masuk ke laman www.prakerja.go.id.
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- Klik ' Login ' atau Masuk dengan mengisikan e-mail dan password.
- Kemudian masukan nomor KTP dan tanggal lahir, dan klik Berikutnya .
- Lengkapi data diri di antaranya nama lengkap, alamat e-mail, alamat tempat tinggal alamat
domisili, pendidikan, status kebekerjaan, dan unggah swafoto sambil memegang KTP.
Langkah selanjutnya dalam pembuatan Kartu Prakerja adalah mengikuti tes. Tes Kartu Prakerja
Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kamu miliki. Tes berisi 18 soal
yang harus dikerjakan dalam waktu maksimal 25 menit. Soal yang diujikan berupa soal
matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non-sastra.
Penggunaan alat bantu corat-coret seperti kertas, pensil/pulpen diperbolehkan untuk
menyelesaikan soal. Setelah isi tes, hasil tes akan dievaluasi, mohon menunggu sebentar sekitar
lima menit. Jika sudah lima menit belum ada perubahan, silahkan klik tombol Refresh. Kemudian,
Anda akan menerima notifikasi hasil tes lolos/gagal.
Cara Cek Penerima Bansos Tunai Rp 300 Ribu di dtks.kemensos.go.id, Ini Panduan Mencairkan
BST Cek Nama Penerima BLT UMKM Rp 2,4 Juta: Login ke eform.bri.co.id/bpum dengan Nomor
KTP Apa itu Kartu Prakerja? Dikutip dari prakerja.go.id, program Kartu Prakerja adalah program
pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan.
Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga untuk
pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan
kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah,
termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Tujuan dari program Kartu Prakerja ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan
kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan
kewirausahaan.
Namun, Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada: - Pejabat Negara; - Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - Aparatur Sipil Negara; - Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Kepala Desa dan perangkat desa; dan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah.
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negative - Yonny Tri Prayitno (Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching)
Mereka ini terdiri dari tiga orang laki-laki, tujuh orang perempuan, dan tiga orang anak termasuk
seorang bayi. Di antara mereka juga atas nama Novia bersama seorang putranya WNI asal
Sumatera Utara korban KDRT di Sarawak
negative - Yonny Tri Prayitno (Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching)
Mereka itu terdiri dari 26 orang laki-laki, 20 orang perempuan, dan dua orang anak. Ke-48 orang
WNI/PMI bermasalah tersebut sebelumnya juga telah menjalani tes PCR oleh pihak Imigrasi
Sarawak dan hasilnya negatif semuanya
neutral - Yonny Tri Prayitno (Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching) Kami
dari KJRI Kuching mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, baik di Sarawak (Depo
Semuja, Pos CIQ Tebedu) maupun di PLBN Entikong atas kerja samanya dalam menyukseskan
pemulangan 61 orang WNI/PMI bermasalah tersebut ke Indonesia

Ringkasan
Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching Yonny Tri Prayitno menyatakan,
pihaknya membantu proses pemulangan repatriasi ke Indonesia atas 13 orang WNI/pekerja
migran Indonesia (PMI) dengan kondisi khusus, salah satunya korban kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barar (Kalbar).

KJRI KUCHING BANTU PEMULANGAN KORBAN KDRT LEWAT PLBN ENTIKONG
Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching Yonny Tri Prayitno menyatakan,
pihaknya membantu proses pemulangan repatriasi ke Indonesia atas 13 orang WNI/pekerja
migran Indonesia (PMI) dengan kondisi khusus, salah satunya korban kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barar (Kalbar).
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"Mereka ini terdiri dari tiga orang laki-laki, tujuh orang perempuan, dan tiga orang anak termasuk
seorang bayi. Di antara mereka juga atas nama Novia bersama seorang putranya WNI asal
Sumatera Utara korban KDRT di Sarawak," kata Yonny Tri Prayitno, di Kuching, Jumat.
Novia adalah seorang ibu muda beserta anaknya warga negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten
Simalungun, Sumut yang dibantu oleh KJRI Kuching dari kasus kejadian penyiksaan atau KDRT
yang dilakukan oleh suaminya seorang warga negara Malaysia di daerah Bau (luar Kota Kuching)
beberapa waktu lalu.
Sebelum dipulangkan, KJRI Kuching juga telah membawa 13 orang WNI/PMI yang akan
repatriasi tersebut melaksanakan tes usap di Rumah Sakit Normah, Kuching dan semua hasilnya
negatif.
Tidak hanya itu, kata Yonny, pada hari yang sama, KJRI juga membantu pemulangan deportasi
terhadap 48 orang WNI/PMI bermasalah dari Depo Tahanan Imigrasi Semuja, Sarawak.
"Mereka itu terdiri dari 26 orang laki-laki, 20 orang perempuan, dan dua orang anak. Ke-48 orang
WNI/PMI bermasalah tersebut sebelumnya juga telah menjalani tes PCR oleh pihak Imigrasi
Sarawak dan hasilnya negatif semuanya," kata Yonny.
Ia menambahkan, proses repatriasi dan deportasi 61 WNI/PMI tersebut berjalan lancar. Di PLBN
Entikong, sebanyak 61 orang itu diterima oleh Satgas Pemulangan PMI, KKP, Imigrasi, dan pihakpihak terkait lainnya.
"Kami dari KJRI Kuching mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, baik di Sarawak
(Depo Semuja, Pos CIQ Tebedu) maupun di PLBN Entikong atas kerja samanya dalam
menyukseskan pemulangan 61 orang WNI/PMI bermasalah tersebut ke Indonesia," kata Yonny.
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