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Judul : 
Kemnaker Fasilitasi Pemulangan 145 Pekerja Migran 
yang Dideportasi Malaysia 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 pekerja migran Indonesia bermasalah/warga 

negara Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. 145 PMIB itu tiba di 

Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6), untuk selanjutnya 

menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum 

dipulangkan ke daerah asal.  

Dari 145 PMIB itu, sebanyak 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat, disusul 

Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat (10), Nusa 

Tenggara Timur dan Riau (5), Aceh (4), dan Lampung (3). Sementara PMI lainnya 

berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 

Jambi, masing-masing sebanyak dua orang. Sedangkan satu orang PMI masing-masing 

berasal dari Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan 

Sulawesi Utara..  
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Ringkasan 

Kemlu dan Perwakilan RI di Malaysia berhasil fasilitasi percepatan pemulangan 145 orang WNI 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) kelompok rentan pada tanggal 24 Juni 2021. Keseluruhan 
WNI/PMI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini telah menyelesaikan masa tahanannya, 
mayoritas karena pelanggaran keimigrasian. Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 
WNI/PMI tersebut diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka 
terdiri dari perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. Dikarenakan 
pandemi Covid, kepulangan mereka menjadi terhambat dan harus tinggal di detensi imigrasi 
melebihi masa hukumannya. 

 

KEMLU PULANGKAN 145 DEPORTAN WNI KELOMPOK RENTAN DARI MALAYSIA 

Kemlu dan Perwakilan RI di Malaysia berhasil fasilitasi percepatan pemulangan 145 orang WNI 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) kelompok rentan pada tanggal 24 Juni 2021. Keseluruhan 
WNI/PMI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini telah menyelesaikan masa tahanannya, 
mayoritas karena pelanggaran keimigrasian. 

Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 WNI/PMI tersebut diprioritaskan kepulangannya 
karena merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari perempuan, anak, lansia serta mereka 
yang memiliki riwayat penyakit. Dikarenakan pandemi Covid, kepulangan mereka menjadi 
terhambat dan harus tinggal di detensi imigrasi melebihi masa hukumannya. 

Sesuai protokol kesehatan, seluruh WNI/PMI tersebut telah menjalani tes PCR sebelum 
kepulangan ke Indonesia dan seluruhnya dinyatakan negatif Covid-19. Proses tes PCR tersebut 
dipantau langsung oleh KBRI Kuala Lumpur. Selanjutnya mereka harus menjalani kembali dua 
kali tes PCR dan karantina selama 5 hari di Wisma Pademangan untuk memastikan zero imported 
cases. Proses fasilitasi kepulangan ini merupakan kerja sama yang baik antar 
Kementerian/Lembaga mulai dari keberangkatan di Malaysia hingga pemulangan ke daerah asal 
masing-masing pasca menjalani karantina. Sejak awal pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga 
saat ini, terdapat 12.019 deportan WNI/PMI dari Malaysia yang berhasil difasilitasi 
kepulangannya ke Indonesia, demikian siaran pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima 
redaksi. 
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Ringkasan 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 pekerja migran Indonesia bermasalah/warga negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. 145 PMIB itu tiba di Bandara Soekarno-
Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6), untuk selanjutnya menjalani karantina selama lima 
hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

 

KEMNAKER FASILITASI PEMULANGAN 145 PEKERJA MIGRAN YANG DIDEPORTASI 
MALAYSIA 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 pekerja migran Indonesia bermasalah/warga negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. 145 PMIB itu tiba di Bandara Soekarno-
Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6), untuk selanjutnya menjalani karantina selama lima 
hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sejumlah 145 orang," ujar Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker, Suhartono. 

Jenazah ABK Satrian yang Meninggal di Kapal Vanuatu Dipulangkan ke Buton "Untuk biaya 
pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri 
dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI," kata Suhartono. 

Suhartono menjelaskan, dari 145 PMIB itu, sebanyak 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat, 
disusul Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat (10), Nusa 
Tenggara Timur dan Riau (5), Aceh (4), dan Lampung (3). 

PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 
Jambi, masing-masing sebanyak dua orang. Sedangkan satu orang PMI masing-masing berasal 
dari Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 
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"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos," katanya. 

Suhartono mengatakan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 WNI/PMI tersebut 
diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari laki-laki, 
perempuan, anak, lansia, serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang 
balita dan lansia 1 orang," katanya. 

Suhartono menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah total keseluruhan 
PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan, karena pendataan masih terus dilakukan oleh 
Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI KL maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota 
Kinabalu, dan Tawau. 

(uka). 
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Ringkasan 

Dampak pandemi Covid-19 ke sektor perhotelan masih juga belum berakhir. Bahkan, kasus 
positif baru Covid-19 terus menanjak dan mencapai rekornya Kamis (24/6/2021) Pembatasan 
sosial pun kembali diperketat. Akibatnya, sektor yang mengandalkan pergerakan manusia ini 
masih harus menanggung rugi dalam waktu yang lama. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel 
dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan perkembangan industri perhotelan 
di 2021 makin berat. Dia menjelaskan, pada awal pandemi di 2020, para pelaku usaha masih 
bisa bertahan dengan mengandalkan dana cadangan. 

 

PELAKU USAHA HOTEL: KONDISI TAHUN 2021 MAKIN BERAT 

Dampak pandemi Covid-19 ke sektor perhotelan masih juga belum berakhir. Bahkan, kasus 
positif baru Covid-19 terus menanjak dan mencapai rekornya Kamis (24/6/2021) Pembatasan 
sosial pun kembali diperketat. Akibatnya, sektor yang mengandalkan pergerakan manusia ini 
masih harus menanggung rugi dalam waktu yang lama. 

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran 
mengatakan perkembangan industri perhotelan di 2021 makin berat. Dia menjelaskan, pada 
awal pandemi di 2020, para pelaku usaha masih bisa bertahan dengan mengandalkan dana 
cadangan. 

Kini, setelah Covid-19 berlangsung lebih dari satu tahun, dana cadangan pun kian menipis. Pada 
saat yang sama, tingkat keterisian ( occupancy rate ) kamar hotel masih tetap rendah. Pemilik 
hotel juga masih harus membayar tambahan biaya operasional untuk penerapan protokol 
kesehatan. 

Kalau pun mau dijual, harga jual hotel masih rendah karena pasar properti juga sedang lesu. 
"Kondisinya jauh lebih berat dibandingkan di 2020, dengan kondisi dan kebijakan pembatasan 
pergerakan masyarakat yang bisa berubah setiap saat," katanya kepada Lokadata.id, Kamis 
(24/6/2021). 
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Akibat pembatasan tersebut, pelaku bisnis perhotelan juga tidak bisa memanfaatkan momentum 
tahunan seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Pada saat Lebaran dua tahun terakhir, 
pemerintah menerapkan larangan mudik. Liburan Natal juga diperpendek. Walhasil, tamu pun 
sepi dan tingkat okupansi tetap rendah. 

Tingkat okupansi yang rendah juga dikemukakan oleh Ketua BPD Persatuan Hotel dan Restoran 
(PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono. Dia mengatakan, pada akhir tahun dan awal 2021, 
tingkat okupansi hotel-hotel di Jakarta sempat naik meskipun belum kembali ke posisi seperti 
sebelum pandemi. 

"Awal 2021, sebenarnya tingkat okupansi baik khususnya pada Maret 2021. Begitu puasa, tingkat 
hunian kembali turun. Sebetulnya, kami berharap setelah Lebaran, hotel-hotel akan kembali 
dipenuhi tamu, tapi saat ini muncul ancaman kasus Covid-19 kembali melonjak tinggi," katanya 
kepada Lokadata.id. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi 
bintang meningkat sejak Oktober 2020 sampai akhir tahun. Di Januari 2021, TPK kembali turun 
tetapi meningkat pada Februari ke Maret dengan mencapai rata-rata 36 persen. 

Kendati sempat naik, pertumbuhan okupansi hotel tersebut tak bisa mengkompensasi kerugian 
pelaku usaha hotel akibat pandemi. Sebab, untuk meningkatkan okupansi, pengusaha harus 
menurunkan harga. "Harus diingat juga, bicara tentang hotel tidak hanya soal okupansi. 
Walaupun okupansi meningkat, harga kamar turun," katanya. 

Pelaku usaha hotel, kata Maulana Yusran dan Sutrisno Iwantono, bisa dibilang sudah kehabisan 
akal untuk mendongkrak tingkat keterisian hotel. Menurutnya pelbagai macam strategi sudah 
dilakukan seperti membuat program bekerja dari hotel ( work from hotel), belajar dari hotel ( 
study from hotel), hingga staycation. 

"Namun, selama mobilitas ditahan, program-program tersebut tidak ada artinya. Program-
program tersebut, seperti staycation, juga hanya efektif di beberapa kota besar seperti Jakarta. 
Selain itu, staycation juga hanya menarik dilakukan di hotel-hotel bintang 3 ke atas," kata 
Maulana. 

Peraih gelar Magister di bidang Manajemen Universitas Southern New Hampshire, Amerika 
Serikat ini menambahkan, pelaku usaha perhotelan juga melakukan pelbagai cara untuk efisiensi, 
salah satuya adalah mengefisiensikan biaya energi. Dengan rata-rata okupansi hanya 30-35 
persen, langkah itu yang paling mungkin dilakukan. 

"Artinya, ada lebih dari 50 persen kapasitas yang tidak digunakan. Jadi mereka bisa mengurangi 
kapasitas dan kemudian menurunkan daya listrik. Beberapa ruangan yang tidak digunakan 
seperti ballroom juga dimatikan sementara," kata dia. Biaya pemakaian listrik pun berkurang. 

Karena ada beberapa ruangan atau fasilitas yang tidak digunakan, hal itu berdampak juga 
terhadap penggunaan tenaga kerja. Menurut catatan PHRI, efisiensi tenaga kerja ini bisa 
mencapai 50 persen. Pada September 2020, diperkirakan ada 500 ribu pekerja hotel yang di-
PHK atau dirumahkan tanpa gaji. Jumlahnya bisa bertambah sekarang. 

Selain efisiensi, pelaku usaha hotel juga mengajukan pinjaman untuk bertahan. Namun, Maulana 
menyebutkan ada beberapa persoalan terkait pinjaman. Meski pemerintah sudah melonggarkan 
aturan untuk melakukan restrukturisasi, implementasi pelonggaran tersebut sering tidak berjalan 
lancar di lapangan. 

"Ini rumit dan dilematis karena perbankan melihat potensi debitur dari pelbagai sisi. Misalnya, 
perbankan sulit memberikan modal kerja karena mereka melihat tiga hal, yaitu arus kas, konsep 
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bisnis, dan risiko bisnis. Hotel yang dulu merupakan investasi menarik, kini jadi berisiko tinggi 
karena demand -nya bisa tiba-tiba hilang," kata Maulana. 

Menurut Maulana, dana hibah pariwisata yang dikucurkan oleh pemerintah pada 2020 sangat 
membantu pelaku usaha hotel dan restoran. Kriteria untuk mendapatkan dana tersebut juga 
mudah. Misalnya, berlokasi di ibukota dari 34 provinsi yang masuk dalam 10 destinasi pariwisata 
prioritas dan 5 destinasi superprioritas. 

Syarat lain adalah daerah di mana hotel atau restoran berlokasi memiliki pendapatan dari pajak 
hotel dan pajak restoran minimal 15 persen dari total PAD 2019. Hibah diberikan dalam bentuk 
transfer ke daerah sebesar 70 persen untuk hotel dan restoran berdasarkan realisasi Pajak hotel 
dan Pajak Restoran 2019, dan 30 persen untuk daerah yang terdampak Covid-19. 

"Tahun ini, dana hibah tersebut sudah tidak ada lagi. Memang masih ada bantuan, namanya 
Bantuan Intensif Pemerintah (BIP), tapi tidak sama dengan dana hibah, syaratnya lebih rumit. 
Selain itu, sektor yang sudah menerima bantuan pemerintah seperti hotel dan restoran, tidak 
bisa menerima BIP," kata dia. 

Maulana menambahkan untuk bisa menggerakkan kembali sektor perhotelan tidak semata hanya 
bergantung pada penanganan pandemi Covid-19. "Untuk menangani pandemi pun, pemerintah 
butuh biaya. Biaya ini diperoleh jika roda ekonomi berjalan. Kalau ekonomi tidak jalan, kita hanya 
bisa makan tabungan, tapi sampai kapan?" Karena itu, kata Maulana, selain vaksinasi yang masif 
yang menjadi tugas pemerintah. masyarakat juga harus mengubah perilakunya dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan yang ketat. " Punishment bagi mereka yang melanggar protokol 
kesehatan harus dijalankan," katanya. 

Pelaku usaha hotel juga berharap pemerintah bisa memberikan kebijakan yang berimbang, 
misalnya dengan memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB). "Di beberapa daerah, 
PBB malah naik. Kebijakan ini kan memberatkan. Daerah juga tidak akan mendapatkan pajak 
hotel dan restoran jika tak ada tamu," kata Maulana. 

Sutrisno juga berharap pemerintah bisa meringankan pelaku industri hotel dengan mengurangi 
atau menurunkan pajak dan biaya-biaya. "Tarif pajak selama ini kan ditetapkan pada saat 
sebelum pandemi. "Situasi kini berubah. Mestinya pajak reklame atau ada diskon biaya listrik," 
katanya. 
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Narasumber 

negative - Miranti Hadisusilo (Corporate Secretary and Legal Director PT Matahari Department 
Store Tbk) Matahari memiliki 74 gerai di seluruh Indonesia (50 persen dari total gerai) yang 
terdampak atas jam operasional yang lebih singkat, peraturan jam malam, atau pembatasan 
terkait COVID lainnya yang diberlakukan untuk menghambat penyebaran pandemi 

positive - Miranti Hadisusilo (Corporate Secretary and Legal Director PT Matahari Department 
Store Tbk) Kami akan terus menegakkan protokol kesehatan kami dan mendukung segala upaya 
untuk menjaga keselamatan pelanggan dan karyawan 

positive - Miranti Hadisusilo (Corporate Secretary and Legal Director PT Matahari Department 
Store Tbk) Matahari Department Store akan terus memantau situasi dan mengambil langkah-
langkah yang tepat dan terukur agar Perseroan dapat mengelola risiko terkait dampak 
penyebaran COVID-19 

 

Ringkasan 

Separuh dari gerai yang ada di Indonesia terkena dampak kasus yang melonjak lagi dalam 
beberapa pekan terakhir. Sejauh ini sebanyak 150 pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia masih 
dikelola oleh PT Matahari Department Store Tbk tersebut. Corporate Secretary and Legal Director 
PT Matahari Department Store Tbk, Miranti Hadisusilo, menjelaskan dampak yang dimaksud 
yakni berupa jam operasi yang lebih singkat. Hal ini mengikuti kebijakan Penerapan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat atau Mikro yang dilakukan pemerintah setempat. 

 

DUH! SEPARUH GERAI MATAHARI SE-INDONESIA KENA DAMPAK COVID-19 YANG 
MELONJAK LAGI 

Separuh dari gerai Matahari Department Store yang ada di Indonesia terkena dampak kasus 
COVID-19 yang melonjak lagi dalam beberapa pekan terakhir. Sejauh ini sebanyak 150 pusat 
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perbelanjaan di seluruh Indonesia masih dikelola oleh PT Matahari Department Store Tbk 
tersebut. 

Corporate Secretary and Legal Director PT Matahari Department Store Tbk, Miranti Hadisusilo, 
menjelaskan dampak yang dimaksud yakni berupa jam operasi yang lebih singkat. Hal ini 
mengikuti kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro yang 
dilakukan pemerintah setempat. 

"Matahari memiliki 74 gerai di seluruh Indonesia (50 persen dari total gerai) yang terdampak 
atas jam operasional yang lebih singkat, peraturan jam malam, atau pembatasan terkait COVID 
lainnya yang diberlakukan untuk menghambat penyebaran pandemi," ujarnya dikutip kumparan 
Jumat (25/6). 

Langkah pembatasan jam operasi dilakukan Matahari, mengacu pada pengumuman yang 
disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Senin 21 Juni 2021. Saat 
itu Airlangga menyampaikan pengetatan PPM Mikro. 

Mempertimbangkan pengumuman tersebut, Miranti menyatakan pihaknya akan sepenuhnya 
mematuhi dan mendukung semua upaya yang diperlukan, untuk menjaga kesehatan dan 
keselamatan pelanggan dan karyawannya. 

"Kami akan terus menegakkan protokol kesehatan kami dan mendukung segala upaya untuk 
menjaga keselamatan pelanggan dan karyawan," ujarnya. 

Dalam operasi di tengah lonjakan kasus COVID-19, Matahari Department Store akan 
menerapkan sejumlah kebijakan, yakni: 

Pertama, kegiatan perkantoran Support Centre Perseroan beralih menjadi bekerja dari rumah 
(WFH) secara penuh mulai 17 Juni 2021 selama enam minggu ke depan. Kegiatan kantor akan 
dimulai kembali dengan mempertimbangkan situasi terakhir nanti, selama risikonya rendah bagi 
staf kami dan semua antisipasi yang diperlukan telah siap. Sebelum pembukaan kantor kembali, 
karyawan akan melakukan pemeriksaan mandiri dan tes COVID-19. 

Kedua, gerai-gerai Perseroan akan tetap buka secara penuh sesuai dengan jam operasional mal 
yang saat yang dikurangi, dan meskipun ada tantangan lainnya seperti pengurangan kapasitas 
peritel makanan dan minuman, kecuali jika ada perintah penutupan. Upaya ini akan berjalan 
dengan protokol keamanan yang ketat dan mempertahankan pelayanan pelanggan kami yang 
tetap kuat melalui “BELANJA AMAN – 5 KOMITMEN MATAHARI. 

Perseroan akan memantau dengan cermat pedoman terperinci dari pihak berwenang dan akan 
menerapkan pedoman tersebut di gerai Perseroan. Berkat upaya keras dari tim Operasional dan 
Risiko Matahari, Matahari telah memiliki protokol kesehatan yang sangat baik. Perseroan akan 
mematuhi setiap instruksi dari pihak berwenang sejalan dengan upaya menjadi warga 
perusahaan yang baik. 

Ketiga, selama periode PPKM Mikro, Perseroan akan fokus untuk menjangkau para pelanggan 
melalui saluran digital kami. Perseroan telah siap untuk melakukan hal tersebut melalui 
Matahari.com, Shop & Talk, dan kehadiran di marketplaces terpilih. 

"Matahari Department Store akan terus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah yang 
tepat dan terukur agar Perseroan dapat mengelola risiko terkait dampak penyebaran COVID-19," 
pungkasnya. 
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Narasumber 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Program ini (kartu prakerja) memberi peluang 
kerja bagi calon dan mantan PMI 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Namun tetap perlu kerja sama lebih lanjut antara 
BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, pengelola kartu prakerja untuk pertanggungjawaban 

 

Ringkasan 

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan 457.802 penerima program kartu prakerja 
merupakan calon dan mantan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini berdasarkan data dari 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Moeldoko memaparkan 337.154 penerima kartu 
prakerja adalah calon PMI. Sementara, sebanyak 120.648 peserta adalah mantan PMI. 

 

457.802 ORANG EKS DAN CALON TKI JADI PENERIMA KARTU PRAKERJA 

Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan 457.802 penerima program kartu prakerja 
merupakan calon dan mantan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini berdasarkan data dari 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Moeldoko memaparkan 337.154 penerima kartu prakerja adalah calon PMI. Sementara, 
sebanyak 120.648 peserta adalah mantan PMI. 

"Program ini (kartu prakerja) memberi peluang kerja bagi calon dan mantan PMI," ungkap 
Moeldoko dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (26/4). 

Secara keseluruhan, total penerima kartu prakerja periode 15 November 2020-15 Desember 
2020 sebanyak 3,38 juta orang. 
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Moeldoko menjelaskan pengelola program kartu prakerja berkolaborasi dengan Badan 
Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI). Pendampingan juga dilakukan untuk mantan PMI sejak 
pendaftaran hingga masuk ke learning management system. 

Ia melihat ada potensi peralihan calon dan mantan PMI dari unskilled labor ke skilled labor. Hal 
ini karena seperlima calon PMI berpendidikan sarjana. 

"Namun tetap perlu kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, 
pengelola kartu prakerja untuk pertanggungjawaban," jelas Moeldoko. 

Diketahui, program kartu prakerja telah dibuka hingga gelombang 17 sampai semester I 2021. 
Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan target penyerapan 2,7 
juta peserta telah tercapai di semester I tahun ini. 

Menurutnya, pembukaan gelombang 17 berlangsung singkat karena kuota yang disediakan 
hanya sebanyak 44 ribu. Gelombang ke 17 sendiri merupakan tambahan untuk menyerap 
kepesertaan dari gelombang 12-16 yang dicabut karena peserta tidak membeli pelatihan dalam 
waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja. 

Sebagai informasi, setiap peserta kartu prakerja mendapatkan insentif sebesar sebesar Rp3,55 
juta. Insentif itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu 
per bulan selama empat bulan atau total Rp2,4 juta, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk 
tiga kali survei atau Rp150 ribu. 
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Judul Dinperinaker Buka Job Fair Virtual 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Job Fair Virtual Kota Pekalongan 

Halaman/URL Pg17 

Jurnalis 30 

Tanggal 2021-06-25 06:44:00 

Ukuran 260x77mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 17.160.000 

News Value Rp 85.800.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Heryu Purwanto (Kasi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
(Dinperinaker) Kota Pekalongan) Namun karena sampai saat ini situasi pandemi covid-19 belum 
kunjung usai, kegiatan job fair tahun 2021 ini kami selenggarakan secara online atau virtual 
untuk menghindari kerumunan sehingga mencegah penyebaran serta penularan Covid-19 di Kota 
Pekalongan 

positive - Heryu Purwanto (Kasi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
(Dinperinaker) Kota Pekalongan) Namun karena sampai saat ini situasi pandemi covid-19 belum 
kunjung usai, kegiatan job fair tahun 2021 ini kami selenggarakan secara online atau virtual 
untuk menghindari kerumunan sehingga mencegah penyebaran serta penularan Covid-19 di Kota 
Pekalongan. 

positive - Heryu Purwanto (Kasi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
(Dinperinaker) Kota Pekalongan) Setelah perusahaan-perusahaan masuk mendaftarkan di 
Sisnaker. baru pencari kerja ini bisa mendaftar dengan masuk juga ke Sisnaker. Panduan 
pendaftarannya juga akan kami bagikan kepada masyarakat berupa baliho maupun MMT dan 
link untuk buku panduan mendaftar job fair online 

positive - Heryu Purwanto (Kasi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
(Dinperinaker) Kota Pekalongan) Setelah perusahaan-perusahaan masuk mendaftarkan di 
Sisnaker. baru pencari kerja ini bisa mendaftar dengan masuk juga ke Sisnaker. Panduan 
pendaftarannya juga akan kami bagikan kepada masyarakat berupa baliho maupun MMT dan 
link untuk buku panduan mendaftar job fair online. 

 

Ringkasan 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan akan menyelenggarakan 
Bursa Kerja Online (Job Fair Virtual) pada 30 Juni hingga 1 Juli mendatang. Job Fair Virtual 
digelar untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Pekalongan. Kepala Seksi Penempatan 
Kerja Dinperinaker Kota Pekalongan. Heryu Purwanto menjelaskan, sebelum adanya pandemi 
Covid-19, Job Fair rutin digelar secara offline. Job fair akan mempertemukan langsung antara 
pencari kerja dengan perusahaan penyedia lowongan pekerjaan. 
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DINPERINAKER BUKA JOB FAIR VIRTUAL 

PEKALONGAN - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan akan 
menyelenggarakan Bursa Kerja Online (Job Fair Virtual) pada 30 Juni hingga 1 Juli mendatang. 
Job Fair Virtual digelar untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Pekalongan. 

Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinperinaker Kota Pekalongan. Heryu Purwanto menjelaskan, 
sebelum adanya pandemi Covid-19, Job Fair rutin digelar secara offline. Job fair akan 
mempertemukan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lowongan 
pekerjaan. 

Ratusan bahkan ribuan pencari kerja akan berbondong-bondong datang ke lokasi Job Fair untuk 
mencari dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi mereka. 

"Namun karena sampai saat ini situasi pandemi covid-19 belum kunjung usai, kegiatan job fair 
tahun 2021 ini kami selenggarakan secara online atau virtual untuk menghindari kerumunan 
sehingga mencegah penyebaran serta penularan Covid-19 di Kota Pekalongan." terangnya. 
Jumat (18/6). 

Heryu menyebutkan, berdasarkan data terakhir, hingga Jumat (18/6). tercatat ada 17 
perusahaan yang telah terdaftar akan menunaikan Job Fair virtual Kota Pekalongan tersebut. 

Sebanyak 17 perusahaan tersebut tidak hanya dari Kota Pekalongan, tetapi juga dari luar Kota 
Pekalongan. Namun, jumlah perusahaan kemungkinan akan bertambah hingga 20 perusahaan. 

Lebih lanjut Heryu menjelaskan, dalam pelaksanaan Job Fair virtual nantinya, perusahaan yang 
sudah mendaftar di platform Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kementerian Tenaga 
Kerja membuka sejumlah posisi lowongan kerja. Di antaranya untuk mengisi bagian produksi, 
jasa keuangan, marketing. dan sebagainya 

Terkait hal itu, Heryu meminta para pencari kerja di Kota Pekalongan untuk menyiapkan 
persyaratan-persyaratan berkas lamaran kerja. Meliputi soft file foto, ijazah, transkrip nilai, daftar 
riwayah hidup (curriculum vitae) dan lain-lain. Semua berkas lamaran tersebut nantinya akan 
diunggah pada saat mendaftar job fair virtual. 

"Setelah perusahaan-perusahaan masuk mendaftarkan di Sisnaker. baru pencari kerja ini bisa 
mendaftar dengan masuk juga ke Sisnaker. Panduan pendaftarannya juga akan kami bagikan 
kepada masyarakat berupa baliho maupun MMT dan link untuk buku panduan mendaftar job fair 
online." paparnya. 

la berharap.melalui kegiatan tersebut para pencari kerja dapat segera mendapatkan pekerjaan. 
Sehingga angka pengangguran di Kota Pekalongan dapat semakin menurun. iKami bertiarap 
pencari kerja bisa terserap sebanyak-banyaknya agar angka pengangguran di Kota Pekalongan 
bisa semakin menurun. i pesannya. (K30-30) 

caption: 

PENGURUS RAPAT: Sejumlah Pengurus Koni Kabupaten Pekalongan melakukan rapat 
pembahasan Dulongmas ArcheryChampionship2021 di kantor setempat kemarin. (30) 
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Judul Danone Indonesia Raih Penghargaan Pencegahan Pekerja Anak di 
Indonesia 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Pencegahan Pekerja Anak di Indonesia 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/465746/15/danone-indonesia-
raih-penghargaan-pencegahan-pekerja-anak-di-indonesia-1624575982 

Jurnalis Nuriwan Trihendrawan 

Tanggal 2021-06-25 06:34:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - I Gusti Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 
Berbagai upaya pemerintah telah membawa sejumlah kemajuan. Namun, angka pekerja anak di 
Indonesia masih memprihatinkan, terutama setelah pandemi. Maka dari itu, kami ingin 
mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontributsi dan integritasnya dalam upaya 
penanggulangan pekerja anak. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan peran terbaiknya 
untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Maka dari itu, upaya penghapusan pekerja 
anak perlu melibatkan berbagai pihak dengan semua tingkatan, seperti sinergi pentahelix dari 
pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, juga organisasi masyarakat 

positive - Vera Galuh Sugijanto (Vice President General Secretary Danone Indonesia) Melalui visi 
One Planet One Health, Danone Indonesia berkomitmen terhadap kesehatan anak, termasuk 
perlindungan hak anak. Dalam praktik bisnis, kami mewujudkan komitmen tersebut melalui 
peraturan perusahaan yang melarang mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun. Saat ini 
Danone Indonesia juga aktif dan menjadi anggota dari Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak 
Indonesia/ APSAI 

neutral - Vera Galuh Sugijanto (Vice President General Secretary Danone Indonesia) Kami 
bekerjasama dengan LSM Jarak dan Veolia Services Indonesia mengembangkan proyek Inclusive 
Recycling Indonesia yang bertujuan untuk membangun ekosistem daur ulang yang inklusif 
dengan memberdayakan dan memberikan pelatihan serta akses kesehatan bagi para pemulung 
dan fasilitas pengumpulan sampah, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup secara 
sosial dan ekonomi. Program ini telah menjangkau lebih dari 1.100 pemulung dan memberikan 
pelatihan di 10 kota/kabupaten di Indonesia. Terkait komitmen pencegahan pekerja anak, pada 
program ini, kami juga tidak memperbolehkan adanya pekerja anak di sepanjang rantai pasok 
pengumpulan botol bekas kami tersebut 
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Ringkasan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati 
memberikan penghargaan kepada Danone Indonesia sebagai salah satu perusahaan dan 
organisasi yang turut berkomitmen dan melakukan berbagai inisiatif dalam menanggulangi isu 
pekerja anak. Penghargaan diberikan langsung kepada VP General Secretary Danone Indonesia, 
Vera Galuh Sugijanto. Maka dari itu, memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, 
KemenPPPA bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC Indonesia, 
dan PAACLA melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada 17 pemerintah daerah 
dan lembaga yang menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan pekerja anak. Danone 
Indonesia merupakan salah satu dari perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga masyarakat, 
desa inovatif, dan pemerintah daerah yang mendapatkan apresiasi ini. 

 

DANONE INDONESIA RAIH PENGHARGAAN PENCEGAHAN PEKERJA ANAK DI 
INDONESIA 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati 
memberikan penghargaan kepada Danone Indonesia sebagai salah satu perusahaan dan 
organisasi yang turut berkomitmen dan melakukan berbagai inisiatif dalam menanggulangi isu 
pekerja anak. Penghargaan diberikan langsung kepada VP General Secretary Danone Indonesia, 
Vera Galuh Sugijanto. 

Dalam sambutannya, Menteri PPPA menyatakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus untuk 
seluruh anak merupakan hal esensial untuk terwujudnya visi Indonesia Maju. Isu pekerja anak 
adalah salah satu isu serius yang mengancam terpenuhinya hak anak karena dapat mengganggu 
tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, hingga pendidikannya. Terlebih, penurunan pekerja 
anak merupakan salah satu dari 5 isu prioritas perempuan dan anak yang menjadi target 
KemenPPPA hingga 2024. 

"Berbagai upaya pemerintah telah membawa sejumlah kemajuan. Namun, angka pekerja anak 
di Indonesia masih memprihatinkan, terutama setelah pandemi. Maka dari itu, kami ingin 
mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontributsi dan integritasnya dalam upaya 
penanggulangan pekerja anak. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan peran terbaiknya 
untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022," kata I Gusti Bintang, Rabu (23/6/2021). 

Data BPS 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berusia 10-17 tahun. 
Bahkan berdasarkan data Sakernas, presentase pekerja anak di Indonesia meningkat dalam 
kurun waktu 2 tahun terakhir. 

Tempat Hiburan Malam Digerebek Polda NTT, 16 Anak Gadis Dipaksa Layani Tamu hingga Hamil 
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan keberadaan 
anak di dunia kerja tidak bisa dibiarkan karena juga berpengaruh pada kualitas sumber daya 
manusia. Masalah pekerja anak bisa diakibatkan oleh situasi keluarga, latar belakang ekonomi, 
pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Karena itu, mengatasi persoalan pekerja anak harus 
dilakukan secara serius, terencana, dan berkelanjutan, serta dilaksanakan secara terpadu dan 
terintegrasi. 

"Maka dari itu, upaya penghapusan pekerja anak perlu melibatkan berbagai pihak dengan semua 
tingkatan, seperti sinergi pentahelix dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, juga 
organisasi masyarakat," katanya. 

Maka dari itu, memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, KemenPPPA bekerja sama 
dengan Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC Indonesia, dan PAACLA melakukan 
penilaian dan memberikan penghargaan kepada 17 pemerintah daerah dan lembaga yang 
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menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan pekerja anak. Danone Indonesia merupakan 
salah satu dari perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga masyarakat, desa inovatif, dan 
pemerintah daerah yang mendapatkan apresiasi ini. 

Vice President General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto menyampaikan terima 
kasih atas penghargaan yang diberikan. "Melalui visi One Planet One Health, Danone Indonesia 
berkomitmen terhadap kesehatan anak, termasuk perlindungan hak anak. Dalam praktik bisnis, 
kami mewujudkan komitmen tersebut melalui peraturan perusahaan yang melarang 
mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun. Saat ini Danone Indonesia juga aktif dan menjadi 
anggota dari Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia/ APSAI," katanya. 

Tidak hanya lewat peraturan perusahaan, Danone Indonesia juga mewujudkan komitmen 
tersebut melalui salah satu inisiatif keberlanjutannya. 

"Kami bekerjasama dengan LSM Jarak dan Veolia Services Indonesia mengembangkan proyek 
Inclusive Recycling Indonesia yang bertujuan untuk membangun ekosistem daur ulang yang 
inklusif dengan memberdayakan dan memberikan pelatihan serta akses kesehatan bagi para 
pemulung dan fasilitas pengumpulan sampah, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup 
secara sosial dan ekonomi. Program ini telah menjangkau lebih dari 1.100 pemulung dan 
memberikan pelatihan di 10 kota/kabupaten di Indonesia. Terkait komitmen pencegahan pekerja 
anak, pada program ini, kami juga tidak memperbolehkan adanya pekerja anak di sepanjang 
rantai pasok pengumpulan botol bekas kami tersebut," kata Vera. 

Selain Danone Indonesia, terdapat 5 dunia usaha, 6 lembaga masyarakat, 2 desa inovatif, dan 
2 pemerintah daerah yang menerima menghargaan yang sama. Diharapkan, penghargaan ini 
mampu memotivasi lebih banyak pihak untuk menciptakan sinergi dalam upaya memberantas 
pekerja anak di Indonesia. 

(abd). 
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Judul Pemkot Bandung Gandeng 30 Perusahaan Buka 3.000 Lowongan Kerja 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend Job Fair Virtual Kota Bandung 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis ANT 

Tanggal 2021-06-25 06:17:00 

Ukuran 106x62mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 2.120.000 

News Value Rp 6.360.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk 
melakukan upaya-upaya memberikan solusi dan keseimbangan dalam rangka penanggulangan 
pengangguran di Kota Bandung 

negative - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Harus terus disampaikan kepada masyarakat 
pencari kerja, agar mereka tahu perusahaan mana yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Itu 
tugas pemerintah 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, menggandeng 30 perusahaan untuk membuka 
3.000 lowongan kerja dalam rangka menanggulangi pengangguran di Kota Bandung. Wali Kota 
Bandung Oded M Danial di Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/6) mengatakan bursa kerja itu 
berlangsung 22-23 Juni 2021 dan digelar secara daring karena situasi pandemi COVID-19. 
Warga, kata dia, bisa mengakses situs jobfair.bandung.go.id untuk memilih sekitar 3.000 
lowongan pekerjaan. 

 

PEMKOT BANDUNG GANDENG 30 PERUSAHAAN BUKA 3.000 LOWONGAN KERJA 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, menggandeng 30 perusahaan untuk membuka 
3.000 1owongan kerja dalam rangka menanggulangi pengangguran di Kota Bandung. 

Wali Kota Bandung Oded M Danial di Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/6) mengatakan bursa 
kerja itu berlangsung 22-23 Juni 2021 dan digelar secara daring karena situasi pandemi COVID-
19. 

Warga, kata dia, bisa mengakses situs jobfair.bandung.go.id untuk memilih sekitar3.000 
lowongan pekerjaan. 

"Semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan upaya-upaya memberikan solusi 
dan keseimbangan dalam rangka penanggulangan pengangguran di Kota Bandung," kata Oded. 
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Menurutnya, informasi tentang adanya bursa kerja itu harus disosialisasikan secara masif, 
sehingga para pencari kerja bisa segera mendapat pekerjaan sesuai lowongan yang dibutuhkan 
perusahaan. 

"Harus terus disampaikan kepada masyarakat pencari kerja, agar mereka tahu perusahaan mana 
yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Itu tugas pemerintah," kata Oded. 

Ia mengatakan saat ini angka pengangguran naik sejak adanya pandemi COVID:19. 

Badan Pusat Statistik Kota Bandung mencatat angka pengangguran naik sebesar tiga persen dari 
periode sebelum adanya pandemi. 

 

 

 



 

20 
 

Judul Cegah Kerja Paksa Terhadap Anak, Danone Indonesia Raih 
Penghargaan dari KemenPPPA 

Nama Media suara.com 

Newstrend Pekerja Anak 

Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/06/25/060727/cegah-kerja-paksa-
terhadap-anak-danone-indonesia-raih-penghargaan-dari-kemenpppa 

Jurnalis Iwan Supriyatna 

Tanggal 2021-06-25 06:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Anak merupakan calon pemimpin dan penerus cita-cita mulia bangsa Indonesia. Kerjasama 
berbagai pihak diperlukan untuk menjaga hak-hak anak, termasuk melindungi anak dari paksaan 
menjadi tenaga kerja dalam usia belia. Maka dari itu, dalam rangka Hari Dunia Menentang 
Pekerja Anak, KemenPPPA bekerjasama dengan Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC 
Indonesia, dan PAACLA melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada 17 
pemerintah daerah dan lembaga yang menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan pekerja 
anak. 

 

CEGAH KERJA PAKSA TERHADAP ANAK, DANONE INDONESIA RAIH PENGHARGAAN 
DARI KEMENPPPA 

Anak merupakan calon pemimpin dan penerus cita-cita mulia bangsa Indonesia. Kerjasama 
berbagai pihak diperlukan untuk menjaga hak-hak anak, termasuk melindungi anak dari paksaan 
menjadi tenaga kerja dalam usia belia. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati 
memberikan penghargaan kepada Danone Indonesia yang diwakili oleh VP General Secretary 
Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, sebagai salah satu perusahaan dan organisasi yang 
turut berkomitmen dan melakukan berbagai inisiatif dalam menanggulangi isu pekerja anak. 

"Pemenuhan hak dan perlindungan khusus untuk seluruh anak merupakan hal esensial untuk 
terwujudnya visi Indonesia Maju. Isu pekerja anak adalah salah satu isu serius yang mengancam 
terpenuhinya hak anak karena dapat mengganggu tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, 
hingga pendidikannya. Terlebih, penurunan pekerja anak merupakan salah satu dari 5 isu 
prioritas perempuan dan anak yang menjadi target KemenPPPA hingga 2024," kata I Gusti 
Bintang Darmawati ditulis Jumat (25/6/2021). 

"Berbagai upaya pemerintah telah membawa sejumlah kemajuan. Namun, angka pekerja anak 
di Indonesia masih memprihantikan, terutama setelah pandemi. Maka dari itu, kami ingin 
mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontributsi dan integritasnya dalam upaya 
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penanggulangan pekerja anak. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan peran terbaiknya 
untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022," lanjut Menteri Bintang. 

Data BPS 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berusia 10-17 tahun. 
Bahkan berdasarakan data Sakernas, presentase pekerja anak di Indonesia meningkat dalam 
kurun waktu 2 tahun terakhir. 

"Keberadaan anak di dunia kerja tidak bisa dibiarkan karena juga berpengaruh pada kualitas 
sumber daya manusia. Masalah pekerja anak bisa diakibatkan oleh situasi keluarga, latar 
belakang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Sehingga, mengatasi persoalan 
pekerja anak harus dilakukan secara serius, terencana, dan berkelanjutan, serta dilaksanakan 
secara terpadu dan terintegrasi. Maka dari itu, upaya penghapusan pekerja anak perlu 
melibatkan berbagai pihak dengan semua tingkatan, seperti sinergi pentahelix dari pemerintah, 
pelaku usaha, akademisi, media, juga organisasi masyarakat," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah. 

Maka dari itu, dalam rangka Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, KemenPPPA bekerjasama 
dengan Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC Indonesia, dan PAACLA melakukan 
penilaian dan memberikan penghargaan kepada 17 pemerintah daerah dan lembaga yang 
menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan pekerja anak. 

Danone Indonesia merupakan salah satu dari perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga 
masyarakat, desa inovatif, dan pemerintah daerah yang mendapatkan apresiasi ini. 

"Melalui visi One Planet One Health, Danone Indonesia berkomitmen terhadap kesehatan anak, 
termasuk perlindungan hak anak. Dalam praktek bisnis, kami mewujudkan komitmen tersebut 
melalui peraturan perusahaan yang melarang mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun. Saat 
ini Danone Indonesia juga aktif dan menjadi anggota dari Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak 
Indonesia/ APSAI," Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto. 

Tidak hanya lewat peraturan perusahaan, Danone Indonesia juga mewujudkan komitmen 
tersebut melalui salah satu inisiatif keberlanjutannya. 

“Kami bekerjasama dengan LSM Jarak dan Veolia Services Indonesia mengembangkan proyek 
Inclusive Recycling Indonesia yang bertujuan untuk membangun ekosistem daur ulang yang 
inklusif dengan memberdayakan dan memberikan pelatihan serta akses kesehatan bagi para 
pemulung dan fasilitas pengumpulan sampah, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup 
secara sosial dan ekonomi. Program ini telah menjangkau lebih dari 1100 pemulung dan 
memberikan pelatihan di 10 kota/kabupaten di Indonesia. Terkait komitmen pencegahan pekerja 
anak, pada program ini, kami juga tidak memperbolehkan adanya pekerja anak di sepanjang 
rantai pasok pengumpulan botol bekas kami tersebut,” lanjut Vera. 

Selain Danone Indonesia, terdapat 5 dunia usaha, 6 lembaga masyarakat, 2 desa inovatif, dan 
2 pemerintah daerah yang menerima menghargaan yang sama. Diharapkan, penghargaan ini 
mampu memotivasi lebih banyak pihak untuk menciptakan sinergi dalam upaya memberantas 
pekerja anak di Indonesia. 
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Judul Pandemi Tingkatkan Risiko Bertambahnya Pekerja Anak 
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Narasumber 

positive - I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak) Isu pekerja anak sendiri merupakan isu yang serius mengancam terpenuhinya hak-hak 
anak. Pekerja anak berisiko putus sekolah, telantar dan masuk dalam situasi-situasi yang 
membahayakan dirinya 

 

Ringkasan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang 
Darmawati memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini dapat 
meningkatkan risiko bertambahnya pekerja anak. "Isu pekerja anak sendiri merupakan isu yang 
serius mengancam terpenuhinya hak-hak anak. Pekerja anak berisiko putus sekolah, telantar 
dan masuk dalam situasi-situasi yang membahayakan dirinya" kata Menteri PPPA Bintang dalam 
diskusi' virtual bertema "Peran Pentahelix dalam Penanggulangan Pekerja Anak" yang dipantau 
dari Jakarta Rabu (23/6). 

 

PANDEMI TINGKATKAN RISIKO BERTAMBAHNYA PEKERJA ANAK 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang 
Darmawati memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini dapat 
meningkatkan risiko bertambahnya pekerja anak. 

"Isu pekerja anak sendiri merupakan isu yang serius mengancam terpenuhinya hak-hak anak. 
Pekerja anak berisiko putus sekolah, telantar dan masuk dalam situasi-situasi yang 
membahayakan dirinya" kata Menteri PPPA Bintang dalam diskusi' virtual bertema "Peran 
Pentahelix dalam Penanggulangan Pekerja Anak" yang dipantau dari Jakarta Rabu (23/6). 

Hal-hal tersebut, kata Bintang, mengancam tumbuh kembang yang maksimal dari seorang anak. 
Dia memberi contoh bagaimana mayoritas pekerja anak usia 15-17 tahun sudah tidak lagi 
bersekolah. 
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Bintang menjelaskan bahwa pekerja anak berbeda dengan anak yang bekerja, di mana kategori 
kedua dilakukan dalam jangka waktu pendek di luar waktu sekolah dan tanpa unsur eksploitasi. 

Sementara pekerja anak melakukan pekerjaan secara intens sehingga mengganggu dan 
membahayakan kesehatan, keselamatan dan tumbuh kembang anak. 

Dia menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan yang menghasilkan kemajuan. Meski demikian, 
angka pekerja anak di Indonesia masih memprihatinkan dan semakin mengkhawatirkan di saat 
terjadinya pandemi COVID-19. 

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada Agustus 2020 ditemukan 
sekitar 9,34 persen atau sekitar 3,36 juta anak usia 10-17 tahun bekerja. Di antara angka 
tersebut, terdapat 1,17 juta pekerja anak. 

Menurut Bintang, jika membandingkan data SAKERNAS 2020 dan 2019 terlihat bahwa persentase 
pekerja anak di Indonesia meningkat dari kurun waktu dua tahun terakhir. 

Secara khusus dia menyoroti bahwa terdapat potensi bertambahnya pekerja anak di tengah 
pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. 

Dia menambahkan bahwa semua pihak harus bersiap untuk menghadapi berbagai kemungkinan 
terburuk karena pandemi belum berakhir, am 
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Judul RI official tests positive for COVID-19 in Italy 
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An Indonesian official has caused a stir after testing positive for COVID-19 upon arriving in Italy 
for an international conference. The incident came amid growing concerns over new waves of 
infections around the world, including in Indonesia, where a more contagious variant of the virus 
is sweeping through the country. The unnamed delegate must self-isolate in Italy for 10 days 
after testing positive earlier this week at the Sicilian port city of Catania, where officials from 
around the world were convening for a series of ministerial meetings under Italy’s Group of 20 
presidency. 

 

RI OFFICIAL TESTS POSITIVE FOR COVID-19 IN ITALY 

An Indonesian official has caused a stir after testing positive for COVID-19 upon arriving in Italy 
for an international conference. The incident came amid growing concerns over new waves of 
infections around the world, including in Indonesia, where a more contagious variant of the virus 
is sweeping through the country. 

The unnamed delegate must self-isolate in Italy for 10 days after testing positive earlier this 
week at the Sicilian port city of Catania, where officials from around the world were convening 
for a series of ministerial meetings under Italy’s Group of 20 presidency. 

Representatives of major developed and emerging economies grouped under the G20 met on 
Tuesday and Wednesday to discuss education, labor and employment. 

One of the outcomes of the meetings was the G20 labor and employment ministerial declaration, 
which called for a coherent and human-centered approach to recovery from the COVID-19 crisis. 

But instead of joining the meetings in person, one of the two heads of delegation arriving from 
Jakarta tested positive and was subsequently asked to self-isolate, the Indonesian Embassy in 
Rome confirmed on Wednesday. Indonesia’s G20 delegation arrived in Italy in two separate 
groups and were asked to undergo rapid antigen tests. One of the groups had one person testing 
positive. 
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“From the results of the rapid tests, one of the Indonesian delegates tested positive for COVID-
19, while the other [delegation’s results] came back negative. In accordance with local 
regulations, a molecular [swab] test was carried out on Monday for the Indonesian delegates. 
The result of the test confirmed that one person was positive for COVID-19,” the embassy said 
in a statement. 

The Education and Culture Ministry’s director general for teachers and school support staff, Iwan 
Syahril, was expected to join the G20 Education Ministers’ Meeting on Tuesday, while Manpower 
Ministry secretary-general Anwar Sanusi was fielded to attend the G20 Employment Ministers’ 
Meeting on Wednesday on behalf of Manpower Minister Ida Fauziah. Both were also set to attend 
the G20 Joint Meeting of Ministers of Education and Ministers of Labor and Employment. 

The Jakarta Post was unable to verify the identity of the COVID-19 patient in question, which 
was withheld for privacy reasons. 

Other officials in the delegation who had close contact with the person in question, including 
three embassy staffers, also underwent swab tests on Tuesday, but all of them produced 
negative results. They were then put in precautionary isolation in their respective hotels, the 
embassy stated. 

Meanwhile, the unnamed COVID-19 patient has received medical attention and is said to be in a 
good and stable condition. He was asked to self-isolate at a hotel for 10 days and would be swab 
tested again on the 11th day. 

“In this regard, the Indonesian Embassy in Rome has coordinated with the relevant parties, 
provided assistance and continued to monitor for developments,” it stated. 

The health scare has cast a shadow over Indonesia’s COVID-19 testing accuracy, as the infected 
official had tested negative prior to departure. 

Experts have noted the absence of a mechanism that could check whether antigen or PCR tests 
are accurate. Others say there are still ways that a person who has secured a negative test result 
as a travel requirement could still be exposed to COVID-19 at the airport, or the virus was not 
detected because it was still early in the incubation period. 

Italy was one of the first countries in the world to be hit hard by the pandemic but has in recent 
months recorded a sharp fall in cases. It has removed almost all restrictions, with masks no 
longer mandatory outdoors from June 28, AFP reports. 

On the other hand, Indonesia is bracing for a bigger second wave of outbreaks brought about 
by increased mobility around the Idul Fitri holiday and the spread of a more contagious Delta 
variant of COVID-19, experts say. 

Despite growing pressure to impose stricter lockdowns, President Joko “Jokowi” Widodo has kept 
to current mobility curbs, saying that they are the best option after considering economic, 
political and social conditions. 

The country surpassed 2 million cases earlier this week, and on Thursday, authorities reported 
20,574 new cases, the highest daily rise since the pandemic hit the country last year. The 
numbers in Indonesia are widely regarded as a conservative estimate because of severely 
inadequate testing and tracing outside of the capital. 

Several countries and territories have expressed reservations when approached by Indonesia to 
form so-called travel bubble arrangements that facilitate continued air travel to and from the 
country. 
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On Wednesday, Hong Kong announced a suspension of all flights from Indonesia, effective 
beginning Friday. The administration has placed Indonesia in the A1 group of countries 
considered as extremely high risk – along with Brazil, India, Nepal, Pakistan, the Philippines and 
South Africa – after the number of imported cases from Indonesia “reached the above threshold”. 

China Daily earlier reported that four passengers on board Garuda Indonesia flight 876 from 
Jakarta had tested positive for COVID-19 when they arrived in Hong Kong on Sunday. Previously, 
the territory also found seven other imported cases from Indonesia. 

Indonesia, which is set to take over the G20 presidency from Italy next year, remains among the 
countries that are hardest hit by the pandemic in Asia. 

Earlier this week, the Finance Ministry acknowledged that the current spate of COVID-19 surges 
would affect economic growth in the second quarter of the year. 
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Narasumber 

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Prioritas tersebut diberikan lantaran kondisinya yang 
rentan seperti mengalami sakit, lansia, ibu hamil, dan anak-anak 

positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Ini adalah bukti negara hadir dalam melindungi PMI. 
Negara memfasilitasi dan membiayai, tentu ini atas kerjasama antarkementerian dan lembaga 
turut serta membantu saudara kita kembali ke tanah air 

 

Ringkasan 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menjemput 
kepulangan 145 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia di Gedung PKP-PK Bandara 
Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (24/6). Kembalinya para pekerja ini merupakan 
bagian dari rencana kepulangan massal sebanyak 7.300 orang. Dari jumlah itu, 293 pekerja 
diantaranya diprioritaskan untuk pulang terlebih dahulu. 

 

145 PEKERJA INDONESIA KEMBALI DARI MALAYSIA 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menjemput 
kepulangan 145 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia di Gedung PKP-PK Bandara 
Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (24/6). 

Kembalinya para pekerja ini merupakan bagian dari rencana kepulangan massal sebanyak 7.300 
orang. Dari jumlah itu, 293 pekerja diantaranya diprioritaskan untuk pulang terlebih dahulu. 

Prioritas 

"Prioritas tersebut diberikan lantaran kondisinya yang rentan seperti mengalami sakit, lansia, ibu 
hamil, dan anak-anak," jelas Benny. 

Sebanyak 145 pekerja yang dipulangkan dari Malaysia pada Kamis ini merupakan kloter pertama. 
Sementara 148 pekerja lainnya akan dipulangkan pada kloter kedua pada Minggu (27/6). 
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"Ini adalah bukti negara hadir dalam melindungi PMI. Negara memfasilitasi dan membiayai, tentu 
ini atas kerjasama antarkementerian dan lembaga turut serta membantu saudara kita kembali 
ke tanah air," jelasnya. 

Menurutnya, peran pemerintah memfasilitasi kepulangan dengan aman dan lancar. Pemerintah 
tidak melarang WNI masuk ke wilayah Indonesia sesuai UU Keimigrasian. 

(muhammad iqbal/kontributor/bi) 
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Setelah penerima program Kartu Prakerja Gelombang 17 diumumkan minggu lalu, banyak info 
beredar terkait Kartu Prakerja Gelombang 18. Bahkan di media sosial Facebook, muncul kabar 
jika Kartu Prakerja Gelombang 18 dibuka pada Jumat (18/6/2021) lalu. Menurut kabar tersebut, 
dikatakan penutupan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 18 ditutup pada Senin (21/6/2021). 

 

HOAKS PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 18 DIBUKA, MANAJEMEN 
SEBUT BELUM ADA INFO RESMI 

Setelah penerima program Kartu Prakerja Gelombang 17 diumumkan minggu lalu, banyak info 
beredar terkait Kartu Prakerja Gelombang 18. 

Bahkan di media sosial Facebook, muncul kabar jika Kartu Prakerja Gelombang 18 dibuka pada 
Jumat (18/6/2021) lalu. 

Menurut kabar tersebut, dikatakan penutupan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 18 ditutup 
pada Senin (21/6/2021). 

"CEK DASBOARD PRAKERJA GELOMBANG 18 SUDAH RESMI DI BUKA JUMAT DAN DI TUTUP 
SENIN,. BURUAN," tulis akun tersebut. 

Menanggapi hal tersebut, Manajemen Kartu Prakerja menepis kabar dibukanya pendaftaran 
Kartu Prakerja Gelombang 18. 

Head of Communications Manajemen Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, mengatakan kabar tersebut 
adalah bohong alias hoaks. 

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

Louisa meminta masyarakat untuk mencari informasi secara resmi di website 
www.prakerja.go.id. 
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Selain www.prakerja.go.id, masyarakat juga bisa membuka akun media sosial Facebook dan 
Instagram Kartu Prakerja. 

"Kami minta masyarakat mencari informasi hanya di saluran komunikasi resmi Kartu Prakerja 
yaitu www.prakerja.go.id serta IG dan FB @prakerja.go.id," ungkapnya. 

Sementara untuk Kartu Prakerja Gelombang 18, Louisa mengatakan belum ada informasi resmi. 

Ia menyebut Kartu Prakerja Gelombang 17 adalah gelombang terakhir di semester pertama 
tahun 2021. 

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

Kemungkinan Dibukanya Kartu Prakerja Gelombang 18 

Sementara itu, di akun Instagram @prakerja.go.id, pihak manajemen Kartu Prakerja meminta 
masyarakat untuk bersabar. 

Hal itu disampaikan setelah seorang warganet menanyakan perihal dibukanya pendaftaran Kartu 
Prakerja Gelombang 18. 

"Gel 18 kapan dibuka," tulis akun @lizt_tya. 

Menjawab pertanyaan tersebut, pihak Kartu Prakerja meminta masyarakat untuk menunggu info 
selanjutnya terkait pembukaan gelombang 18. 

"mohon dpt ditunggu info selanjutnya terkait pembukaan gelombang berikutnya, ya. Terima 
kasih." tulis akun @prakerja.go.id. 

Penyebab Gagal Lolos Seleksi Prakerja 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat gagal lolos seleksi Kartu Prakerja. 

Berikut Tribunnews.com telah merangkum alasan mengapa gagal lolos seleksi Kartu Prakerja: 

1. Kesalahan NIK 

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja saat itu, Panji Winanteya, pernah 
menyampaikan masih banyak peserta yang gagal ke tahapan seleksi pendaftaran Kartu Prakerja 
lantaran beberapa kesalahan teknis. 

Satu di antaranya karena kesalahan meng-input Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Seleksi daftar Kartu Prakerja mengandalkan basis data kependudukan dari Kementerian Dalam 
Negeri. 

Hal ini membuat pengisian data NIK harus benar-benar sesuai. 

Kesalahan atau salah ketik pada pengisian NIK seperti keliru dalam penulisan nama dan tanggal 
bisa menyebabkan data tidak bisa terverifikasi oleh sistem. 

"Kebanyakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak dapat diverifikasi." 

"Mungkin ada salah ketik nama atau tanggalnya tidak sesuai dengan database." 

"Di masa-masa awal itu terhitung jadi backlog," jelas Panji pada April 2020. 

Solusinya, Anda harus berhati-hati saat mengetik NIK saat pendaftaran Kartu Prakerja. 
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2. NIK dan Nomor KK Tidak Sesuai 

Ketidaksesuaian pada NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK) juga bisa menjadi penyebab gagal 
lolosnya peserta Kartu Prakerja. 

Jadi pastikan nomor NIK dan KK yang dimasukkan saat mendaftar Kartu Prakerja benar. 

Untuk mengecek kembali kebenaran nomor NIK dan KK, pendaftar dapat menghubungi call 
center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di nomor 1500-538 
atau mengunjungi kantor Dukcapil terdekat. 

Termasuk bila ada kendala soal NIK dan nomor KK. 

3. Sudah Pernah Lolos 

Jika Anda sudah pernah mendaftar dan lolos seleksi Kartu Prakerja gelombang sebelumnya, 
maka sudah pasti Anda tidak lolos. 

NIK-mu akan diblok sehingga tidak bisa lolos seleksi Kartu Prakerja yang sudah berjalan. 

"Mereka yang sudah pernah menerima Kartu Prakerja tidak boleh lagi ikut seleksi, NIK-nya kami 
blok demi asas pemerataan," kata Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu. 

4. Masih Sekolah atau Kuliah 

Pendaftar Kartu Prakerja yang masih aktif sekolah atau kuliah juga dipastikan tidak bisa lolos 
dalam seleksi Kartu Prakerja. 

5. Masuk dalam Daftar Orang-orang yang Tidak Bisa Menerima 

Manajemen Kartu Prakerja telah membuat daftar orang-orang yang tidak akan pernah lolos 
seleksi. 

Berikut daftar orang yang tidak bisa menjadi peserta Kartu Prakerja: 

- Pejabat Negara 

- Pimpinan dan Anggota DPR/DPRD 

- Aparatur Sipil Negara 

- Prajurit Tentara Nasional Indonesia 

- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

- Kepala Desa dan perangkat desa 

- Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMD atau BUMN 

6. Pernah Menerima Bantuan dari Pemerintah 

Penyebab lain kenapa seseorang tidak lolos seleksi Kartu Prakerja adalah pernah menerima 
bantuan sosial dari pemerintah. 

Bantuan ini berupa bantuan sosial DTKS dari Kementerian Sosial (Kemensos), bantuan subsidi 
upah (BSU) alias BLT gaji Rp 1,2 juta. 

Termasuk Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk UMKM (BPUM) atau BLT UMKM Rp 1,2 
juta. 
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Mereka yang pernah atau saat ini menerima, tentu tidak akan lolos seleksi. 

7. Kuota Terbatas 

Yang harus diingat lagi, setiap gelombang Kartu Prakerja memiliki jatah kuota tersendiri. 

Jumlahnya bisa saja berbeda-beda, tergantung kebijakan dari manajemen. 

Namun pada Kartu Prakerja yang dibuka pada 2021, kuotanya masih sama yaitu 600 ribu per 
gelombang. 

Jumlah kuota 600 ribu memang terkesan banyak, tapi ingat jumlah orang yang mendaftar Kartu 
Prakerja pasti jauh lebih banyak. 

Dan yang pasti, para pendaftar berasal dari seluruh Indonesia, bukan hanya dari satu atau dua 
kota. 
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AD Value Rp 28.750.000 

News Value Rp 143.750.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Gatot S Widagdo (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertrans 
dan Energi) Jakarta Utara (Jakut)) Ada yang mengikuti lewat luring dan ada yang daring. Dari 
120 peserta, 80 dilakukan lewat luring dan 40 sisanya lewat daring 

positive - Gatot S Widagdo (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertrans 
dan Energi) Jakarta Utara (Jakut)) Harapannya dengan pelatihan yang diberikan dapat menjadi 
peluang usaha baru untuk masyarakat Jakarta Utara, khususnya menambah perekonomian di 
masa pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

Sebanyak 120 warga mengikuti pelatihan olahan margarin dan minyak samin yang digelar Suku 
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertrans dan Energi) Jakarta Utara (Jakut). 
Kasudin Nakertrans dan Energi Jakut, Gatot S Widagdo mengatakan 120 warga mengikuti 
pelatihan dibagi jadi dua. "Ada yang mengikuti lewat luring dan ada yang daring. Dari 120 
peserta, 80 dilakukan lewat luring dan 40 sisanya lewat daring," katanya. Kamis (24/6/2021). 

 

120 WARGA DIBERI PELATIHAN OLAHAN MARGARIN 

Sebanyak 120 warga mengikuti pelatihan olahan margarin dan minyak samin yang digelar Suku 
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertrans dan Energi) Jakarta Utara (Jakut). 

Kasudin Nakertrans dan Energi Jakut, Gatot S Widagdo mengatakan 120 warga mengikuti 
pelatihan dibagi jadi dua. 

"Ada yang mengikuti lewat luring dan ada yang daring. Dari 120 peserta, 80 dilakukan lewat 
luring dan 40 sisanya lewat daring," katanya. Kamis (24/6/2021). 

Gatot menambahkan para peserta diberikan keterampilan mengolah masakan sebanyak lima 
jenis. Lewat olahan margarin dan minyak samin, peserta belajar membuat nasi kebuli, mie 
goreng samin, donat, cake keju ekonomis, croissant. 



 

36 
 

"Harapannya dengan pelatihan yang diberikan dapat menjadi peluang usaha baru untuk 
masyarakat Jakarta Utara, khususnya menambah perekonomian di masa pandemi Covid-19," 
ucapnya. 

Gatot mengatakan setelah memberikan pelatihan olahan margarin dan minyak samin, pihaknya 
juga tidak menutup kemungkinan memberikan pelatihan lainnya, (yono/ta) 

caption: 

Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara saat melaksanakan 
pelatihan olahan margarin dan minyak samin 120 warga. 
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Judul Eks Pegawai Merpati Tagih Uang Pesangon 

Nama Media Pikiran Rakyat 

Newstrend Tuntutan Eks Karyawan Merpati Airlines 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis Kismi Dwi Astuti 

Tanggal 2021-06-25 05:05:00 

Ukuran 218x72mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 32.700.000 

News Value Rp 163.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anthony Ajawaila (Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati) Kami sudah menempuh berbagai 
upaya sejak 2016. Namun, hingga kini tidak ada kepastian kapan hak pesangonnya akan 
dibayarkan. Tidak dibayarnya uang pesangon ini menjadi masalah di setiap keluarga pegawai. 
Mulai dari adanya perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja menjadi supir ojol, tukang 
bangunan, dan lainnya. Bahkan, setiap minggu kami mendengar kabar kematian rekan kami 
sesama eks pegawai MNA 

 

Ringkasan 

Nasib ribuan mantan pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) tidak kunjung mendapat 
kepastian selama 6 tahun. Persoalan terkait pemenuhan hak-hak normatif berupa uang 
pesangon dan uang pensiun belum juga menemui titik cerah. Atas dasar hal tersebut, Ketua 
Paguyuban Pilot Ex Merpati (PPEM), Capt. Anthony Ajawaila mengirimkan surat terbuka kepada 
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal itu dilakukan sebagai upaya memohon dukungan 
agar permasalahan pesangon segera terselesaikan. 

 

EKS PEGAWAI MERPATI TAGIH UANG PESANGON 

Nasib ribuan mantan pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) tidak kunjung mendapat 
kepastian selama 6 tahun. Persoalan terkait pemenuhan hak-hak normatif berupa uang 
pesangon dan uang pensiun belum juga menemui titik cerah. 

Atas dasar hal tersebut, Ketua Paguyuban Pilot Ex Merpati (PPEM), Capt. Anthony Ajawaila 
mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal itu dilakukan 
sebagai upaya memohon dukungan agar permasalahan pesangon segera terselesaikan. 

Anthony menjelaskan, ada ribuan karyawan eks MNA yang hak-hak normatifnya belum dipenuhi. 

Hal itu berupa cicilan kedua uang pesangon dari 1.233 pegawai sejumlah Rp 318,17 miliar serta 
nilai hak manfaat pensiun berupa solvabilitas (Dapen MNA dalam Likuidasi) dari 1.744 pensiun 
an sebesar Rp 94,88 miliar. 
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"Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak 2016. Namun, hingga kini tidak ada kepastian 
kapan hak pesangonnya akan dibayarkan. Tidak dibayarnya uang pesangon ini menjadi masalah 
di setiap keluarga pegawai. Mulai dari adanya perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja 
menjadi supir ojol, tukang bangunan, dan lainnya. Bahkan, setiap minggu kami mendengar kabar 
kematian rekan kami sesama eks pegawai MNA" katanya dalam siaran pers yang diterima "PR", 
Kamis (24/6/2021). 

Capt M Masykoer menambahkan, dalam surat tersebut, juga disampaikan MNA sebagai badan 
usaha milik negara (BUMN) agar tidak lalai dalam kewajibannya memenuhi hak-hak eks 
pegawainya. Sebelumnya, seluruh unsur pegawai termasuk pilot, telah melakukan berbagai 
upaya untuk menuntut hak-hak normatif tersebut. 

Sejak tidak menerima gaji pada Desember 2013, mereka telah berunjuk rasa. Hingga akhirnya 
pada tahun 2016, pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menetapkan program 
restrukturisasi karyawan berupa PHK massal. Pembayaran pesangon dicicil dalam 2 tahap. 

Cicilan pesangon tahap 11 dijanjikan dilunasi Desember 2018 melalui surat pengakuan utang 
(SPU). Namun, tidak pernah ditepati. Belakangan, sebuah kreditur MNA, PT Pa-rewa Catering, 
mengajukan P KPU terhadap MNA dan keluar keputusan damai bahwa homologasi diterima. 

Putusan lainnya, segala yang berbentuk utang termasuk SPU pegawai, masuk dalam homologasi 
yang diharapkan mulai ada kepastian pembayaran yang ditandai terbitnya izin terbang MNA 
(AOC). (kismi Dwi Astuti)*** 

caption: 

PAGUYUBAN Pilot Ex Merpati (PPEM) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik 
Indonesia, Joko Widodo terkait pemenuhan hak-hak normatif berupa uang pesangon dan uang 
pensiun, belum lama ini.* 
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Judul Kemlu Upayakan Pemulangan ABK WNI yang Telantar di Somalia 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Pemulangan ABK 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-06-25 05:04:00 

Ukuran 179x139mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 32.220.000 

News Value Rp 161.100.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) bersama dengan Kedutaan Besar RI di Nairobi dan di Beijing 
mengupayakan pemulangan tiga anak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI) dari 
Somalia, usai menerima pengaduan terkait penelantaran. Dalam pernyataan tertulis Kemenlu RI 
yang diterima di Jakarta, Kamis (24/6), dikatakan bahwa pada Maret lalu, Direktorat 
Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia telah menerima pengaduan dari tiga orang ABK 
WNI Kapal Liao Dong Yu 571 di Somalia, terkait penelantaran dan permintaan pemulangan. 

 

KEMLU UPAYAKAN PEMULANGAN ABK WNI YANG TELANTAR DI SOMALIA 

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) bersama dengan Kedutaan Besar RI di Nairobi dan di Beijing 
mengupayakan pemulangan tiga anak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI) dari 
Somalia, usai menerima pengaduan terkait penelantaran. 

Dalam pernyataan tertulis Kemenlu RI yang diterima di Jakarta, Kamis (24/6), dikatakan bahwa 
pada Maret lalu, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia telah menerima 
pengaduan dari tiga orang ABK WNI Kapal Liao Dong Yu 571 di Somalia, terkait penelantaran 
dan permintaan pemulangan. 

Diketahui bahwa ketiga ABK WNI diberangkatkan oleh perusahaan PT RCA dan PT NAM untuk 
bekerja di Kapal Lu Qing Yuan Yu 211 pada akhir Desember 2019 dan kemudian dipindahkan ke 
Kapal Liao Dang Yu 571, lalu ke Kapal Liao Dong Yu 535. Kini Kapal Liao Dong Yu 535 dilaporkan 
berada di wilayah Bargal perairan Timur Negara Bagian Putland, Somalia. 

Lakukan Pendekatan 

Sejak menerima laporan tersebut, Kemlu dan perwakilan-perwakilan RI kemudian melakukan 
langkah-langkah penanganan untuk melindungi para ABK WNI. Langkah tersebut, salah satunya 
yakni dengan berkoordinasi dengan KBRI Nairobi dan Konsul Kehormatan RI di Somalia guna 
melakukan pendekatan kepada otoritas di Somalia. 

Koordinasi dengan KBRI Beijing juga dilakukan guna menelusuri perusahaan pemilik kapal. 
Perwakilan RI di Beijing melakukan pendekatan kepada agen kapal di Tiongkok serta kepada 
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kapten kapal guna segera memulangkan para ABK WNI, namun keduanya dilaporkan tidak 
kooperatif. 

Langkah lain yang dilakukan oleh Kemlu RI yakni menghubungi perusahaan penyalur para ABK 
yaitu PT RCA dan PT NAM. Meski telah dihubungi, tak ada respons yang didapat dari kedua 
perusahaan. Kemlu RI mengatakan bahwa PT NAM saat ini tengah menjalani proses hukum di 
Tanjung Pinang, meski tak disebutkan secara detail kasus yang berkaitan dengan proses hukum 
itu. 

Selain dengan pihak-pihak tersebut, menurut siaran persnya, Kemlu juga menjalin koordinasi 
dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ant/N-3 

caption: 

WNI DI KAPAL ASING I Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal 
(ABK) berkumpul di kapal milik negara atau pengusaha asing. 
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Judul 145 Pekerja Migran dari Malaysia Tiba di Bandara Soekarno-Hatta 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/145-pekerja-migran-dari-
malaysia-tiba-di-bandara-soekarno-hatta.html 

Jurnalis Henny Rachma Sari 

Tanggal 2021-06-25 04:32:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja) Pemulangan PMI bermasalah/warga negara Indonesia hari ini merupakan gelombang 
pertama yang masuk dalam kategori rentan, yang mana pemulangan hari ini berjumlah 145 
orang 

neutral - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja) Total keseluruhan yang akan dipulangkan belum diketahui secara detail jumlahnya, karena 
pendataan masih terus dilakukan oleh Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI Kuala Lumpur 
maupun KJRI di Penang, Johor Baru, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau 

 

Ringkasan 

Sebanyak 145 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia tiba di Bandara Soekarno Hatta, 
Tangerang. Mereka merupakan gelombang pertama pemulangan yang dideportasi karena masuk 
kategori rentan. 

 

145 PEKERJA MIGRAN DARI MALAYSIA TIBA DI BANDARA SOEKARNO-HATTA 

Sebanyak 145 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia tiba di Bandara Soekarno Hatta, 
Tangerang. Mereka merupakan gelombang pertama pemulangan yang dideportasi karena masuk 
kategori rentan. 

"Pemulangan PMI bermasalah/warga negara Indonesia hari ini merupakan gelombang pertama 
yang masuk dalam kategori rentan, yang mana pemulangan hari ini berjumlah 145 orang," ujar 
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono, seperti dikutip Antara, Kamis (24/6). 

Ia menjelaskan pemulangan tersebut telah mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. 
Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mereka langsung dibawa ke Wisma 
Atlet Jakarta untuk menjalani karantina sebelum kembali ke daerah asal masing-masing. 
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Dari 145 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan hari ini dan tiba di Soekarno-Hatta pada 
pukul 14.30 WIB terdapat pula enam balita dan satu lansia. 

Daerah asal para TKI itu, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Utara masing-masing satu orang, lalu masing-masing dua orang berasal dari Jambi, 
Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, serta Sumatera Selatan. 

Sebanyak tiga orang berasal dari Lampung, empat orang dari Aceh, Nusa Tenggara Timur lima 
orang, Riau Lima orang, Jawa Barat 10 orang, Kepulauan Riau 11 orang, Jawa Timur 21 orang, 
Sumatera Utara 29 orang dan Nusa Tenggara Barat 42 orang. 

Setelah melakukan karantina selama lima hari dan jika terbukti sehat akan dilakukan pemulangan 
ke daerah asal oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian 
Sosial. 

Pemulangan dimulai dari kelompok rentan berjumlah 293 orang, yang pada hari ini dipulangkan 
145 orang dan pada 27 Juni 2021 akan dipulangkan 148 orang. 

"Total keseluruhan yang akan dipulangkan belum diketahui secara detail jumlahnya, karena 
pendataan masih terus dilakukan oleh Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI Kuala Lumpur 
maupun KJRI di Penang, Johor Baru, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau," jelas Suhartono. 

[rhm]. 
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Judul Berita Foto - WEBINAR CEGAH EKSPLOITASI ANAK 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Pekerja Anak 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis INSTAGRAM IDA FAUZIAH 

Tanggal 2021-06-25 04:30:00 

Ukuran 85x239mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 38.250.000 

News Value Rp 191.250.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

BERITA FOTO - WEBINAR CEGAH EKSPLOITASI ANAK 

caption: WEBINAR CEGAH EKSPLOITASI ANAK: Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah saat mengikuti 
webinar tentang perlindungan pekerja anak, di Jakarta, Kemarin. Lewat acara ini, Ida berharap 
semua pihak berkomitmen tidak mempekerjakan dan mengeksploitasi anak. 
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Judul Garda BMI Cerita Kawal PMI Asal Cilacap Pulkam 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Kepulangan PMI 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis BSH 

Tanggal 2021-06-25 04:22:00 

Ukuran 189x97mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 34.020.000 

News Value Rp 102.060.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

GARDA Buruh Migran Indonesia (Garda BMI) sukses mengawal Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
asal Cilacap, Jawa Tengah, yang mengalami kecelakaan kerja pulang ke kampung halamannya. 
Ketua Garda BMI Imam Subali menceritakan, kegiatan sukses itu bekerja sama dengan Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Gabungan Sedekah Masyarakat Cilacap 
(GSC). 

 

GARDA BMI CERITA KAWAL PMI ASAL CILACAP PULKAM 

GARDA Buruh Migran Indonesia (Garda BMI) sukses mengawal Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
asal Cilacap, Jawa Tengah, yang mengalami kecelakaan kerja pulang ke kampung halamannya. 
Ketua Garda BMI Imam Subali menceritakan, kegiatan sukses itu bekerja sama dengan Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Gabungan Sedekah Masyarakat Cilacap 
(GSC). 

Dijelaskannya, PMI asal Cilacap di Taiwan itu bernama Arif Hidayat. Dia mengalami kecelakaan 
kerja pada 16 Oktober 2020. Arif pingsan saat tengah mengecat sebuah cerobong karena 
menghirup terlalu banyak tiner yang berujung kebakaran. 

Tukang las dan pengecatan tangki ini mengalami luka bakar serius di badan dan muka. Konon, 
Arif sampai koma 15 hari dan dirawat intensif di Rumah Sakit Taiwan selama tiga 
bulan.Kemudian, pria berusia 32 tahun dirawat di Rumah Sakit Polri Jakarta, selama lebih dari 
empat bulan. 

"Alhamdulillah, Arief kembali ke rumahnya di Cilacap semalam (Rabu, 23/6)," ujar Imam kepada 
Rakyat Merdeka, kemarin. 

Imam bilang, bentuk advokasi tersebut merupakan bagian dari tugas organisasinya yang 
merupakan sayap dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengawal warga Indonesia yang 
bekerja di luar negeri. 

Dia mengaku, tidak mudah mengadvokasi Arif. Pasalnya, yang bersangkutan berstatus sebagai 
PMI non-dokumen, alias pekerja yang tanpa melalui prosedural dari Pemerintah Indonesia. Meski 
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begitu, sudah menjadi kewajiban Garda BMI membantu warga Indonesia yang sedang mencari 
nafkah di luar negeri. 

Mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Arab Saudi ini menjelaskan, penanganan kasus Arif 
diserahkan kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei (KDEI) selaku perwakilan 
pemerintah yang ada di Taiwan. 

Menurutnya, diplomasi dengan pihak berwenang di Taiwan dipermudah setelah Ketua Umum 
PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang menjabat Wakil Ketua DPR mengangkat kasus ini. 

"Kasus Arif sempat viral, Ketua Umum juga langsung mengintruksikan Garda BMI di pusat 
maupun di Taiwan bergerak cepat," katanya. Bsh 
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Judul Didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL Pg18 

Jurnalis any 

Tanggal 2021-06-25 04:07:00 

Ukuran 246x111mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 91.020.000 

News Value Rp 455.100.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Maya Thosuly (Kasi Perekonomian Kecamatan Pabean Cantian) Untuk iuran dua bulan 
pertama setelah pendaftaran, oleh BPJS Ketenagakerjaan mereka digratiskan 

positive - Maya Thosuly (Kasi Perekonomian Kecamatan Pabean Cantian) Untuk menarik banyak 
peserta, program ini terus digaungkan. Kami akan bantu untuk mempercepat pendaftarannya 

 

Ringkasan 

Kecelakaan kerja rentan menimpa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di 
Kecamatan Pabean Cantian, misalnya, insiden yang kerap terjadi adalah kecelakaan saat 
mendistribusikan barang atau tersiram minyak panas ketika produksi. Karena itu, guna 
meringankan beban mereka, Kecamatan Pabean Cantian berinisiatif mendaftarkan seluruh 
pelaku UMKM menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Kasi Perekonomian Kecamatan Pabean 
Cantian Maya Thosuly menyatakan bahwa 67 UMKM binaannya terdaftar dalam BPJS 
Ketenagakerjaan. Pendaftarannya cukup mudah Hanya melampirkan KTP dan SIUP. 

 

DIDAFTARKAN KE BPJS KETENAGAKERJAAN 

Kecelakaan kerja rentan menimpa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di 
Kecamatan Pabean Cantian, misalnya, insiden yang kerap terjadi adalah kecelakaan saat 
mendistribusikan barang atau tersiram minyak panas ketika produksi. Karena itu, guna 
meringankan beban mereka, Kecamatan Pabean Cantian berinisiatif mendaftarkan seluruh 
pelaku UMKM menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. 

Kasi Perekonomian Kecamatan Pabean Cantian Maya Thosuly menyatakan bahwa 67 UMKM 
binaannya terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftarannya cukup mudah Hanya 
melampirkan KTP dan SIUP. 

Setiap bulan peserta dipungut iuran Rp 10.800. "Untuk iuran dua bulan pertama setelah 
pendaftaran, oleh BPJS Ketenagakerjaan mereka digratiskan," kata Maya di Kecamatan Pabean 
Cantian kemarin (24/6). 
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Dengan resmi menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, mereka memperoleh beberapa 
keuntungan. Jika terjadi kecelakaan kerja, mereka tidak perlu khawatir lagi memikirkan biaya 
perawatan. Sebab, sudah tercover dengan sendirinya. Lalu, selama perawatan, setiap bulan 
peserta tetap mendapat bantuan uang tunai sesuai dengan penghasilannya. 

Jika sampai merenggut nyawa, keluarga mendapat santunan. Besarannya jumlah pendapatan 
per bulan dikalikan 48 bulan. "Untuk menarik banyak peserta, program ini terus digaungkan. 
Kami akan bantu untuk mempercepat pendaftarannya," ujarnya. (ian/cl9/any) 
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Judul RI Dukung 3 Isu Prioritas Ketenagakerjaan di Forum G20 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Forum G20 

Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/1090826/ri-dukung-3-isu-prioritas-
ketenagakerjaan-di-forum-g20 

Jurnalis Chairul Umam 

Tanggal 2021-06-25 04:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangatlah penting karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tindakan ini perlu didukung dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial, dan 
tidak meninggalkan siapa pun 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya juga berharap kesepakatan serta 
komitmen di antara negara G20 juga dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-
G20 dan global 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya 
Goal No. 8 yaitu "Decent Work and Economic Growth". Anwar yang mewakili Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada pertemuan para Menteri 
Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di 
Catania, Italia. 

 

RI DUKUNG 3 ISU PRIORITAS KETENAGAKERJAAN DI FORUM G20 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya 
Goal No. 8 yaitu "Decent Work and Economic Growth". 
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Anwar yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada 
pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' 
Meeting/G20-LEMM) di Catania, Italia. 

Menurut Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota G20 
dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati 
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 terkait tiga isu prioritas Presidensi Italia yaitu 
pertama, penciptaan pekerjaan yang lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja perempuan. 
Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. 
Ketiga, memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap mengedepankan 
aspek kemanusiaan (humanis). 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi 
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," kata Anwar 
dalam pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment 
Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania, Kamis (23/6/2021). 

Dalam mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, Anwar menjelaskan, setidaknya ada 
empat perhatian pemerintah Indonesia. 

Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi angkatan kerja 
perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja muda 
perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya. 

Kedua, Indonesia juga disebutnya berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan 
sosial yang memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua. 

"Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi 
pekerja disabilitas," ucapnya. 

Ketiga, terkait platform dan teleworking, ia menyatakan bahwa Indonesia memiliki perhatian 
berkaitan dengan arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. 

Meskipun demikian, sambungnya, penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan 
kondisi masing-masing negara anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung 
oleh organisasi internasional terkait. 

Keempat, perhatian Indonesia lainnya, yaitu memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat 
sebagai hak fundamental bagi pekerja di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi 
dan non-regulasi untuk melindungi pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang 
keselamatan dan kesehatan kerja, dan mendorong dialog sosial yang efektif. 

Ia menyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin 
kompleks ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat 
buruh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara 
dan produktif. 

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, 
termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapa pun," jelasnya. 

Pada kesempatan itu, Anwar tidak lupa menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan G20 
Employment Working Group dan LEMM di bawah Presidensi Italia dan Presidensi sebelumnya, 
Arab Saudi. 
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Menurutnya, meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, pertemuan ini menunjukkan 
bahwa kita memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan, 
khususnya di sektor ketenagakerjaan. 

Namun, ia berharap pertemuan hari ini tidak hanya menghasilkan komitmen yang telah 
dirumuskan dalam sebuah deklarasi, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara konkret 
di masa depan. 

"Saya juga berharap kesepakatan serta komitmen di antara negara G20 juga dapat 
mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-G20 dan global," ujarnya. 
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Judul Tahap Pertama, Pulangkan 145 PMI Bermasalah 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis FAL 

Tanggal 2021-06-25 03:58:00 

Ukuran 186x315mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 206.460.000 

News Value Rp 1.032.300.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Para PMIB atau WNI tersebut akan dikarantina 
di wisma atlet sebelum dipulangkan ke daerah asal 

negative - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja (Binapenta PKK) Kemenaker) Sebanyak 145 orang ini terdiri atas 92 laki-laki 
dan 53 perempuan. Mereka tiba langsung ditangani perwakilan Kemenlu, Kemenaker, dan BP2MI 

negative - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja (Binapenta PKK) Kemenaker) Untuk total belum dapat dipastikan. Berdasar 
info dari Direktorat PWNI & BHI Kemenlu, data yang telah didapatkan sampai 10 Juni 2021 
berjumlah 3.375 orang 

 

Ringkasan 

Pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dari Malaysia mulai dipulangkan. Kemarin (24/6) 
sebanyak 145 orang yang masuk gelombang pertama tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Tangerang, Banten. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, 
pemulangan gelombang pertama tersebut masuk dalam kategori rentan. Di dalamnya terdapat 
anak-anak, perempuan hamil, dan lansia. 

 

TAHAP PERTAMA, PULANGKAN 145 PMI BERMASALAH 

Pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dari Malaysia mulai dipulangkan. Kemarin (24/6) 
sebanyak 145 orang yang masuk gelombang pertama tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Tangerang, Banten. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pemulangan gelombang 
pertama tersebut masuk dalam kategori rentan. Di dalamnya terdapat anak-anak, perempuan 
hamil, dan lansia. 
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Pemulangan itu, kata dia, akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat mengingat masih dalam 
kondisi pan-demi Covid-19. Setiba di tanah air, mereka wajib menjalani karantina. "Para PMIB 
atau WNI tersebut akan dikarantina di wisma atlet sebelum dipulangkan ke daerah asal," 
tegasnya kemarin. 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
(Binapenta PKK) Kemenaker Suhartono menambahkan, karantina berlangsung selama lima hari. 
Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, mereka akan menjalani tes kesehatan. 

Deportan kelompok rentan, lanjut dia, tercatat sebanyak293 orang. Pemulangan dilakukan dalam 
dua tahap, yakni kemarin sebanyak 145 orang dan 27 Juni sebanyak 148 orang. "Sebanyak 145 
orang ini terdiri atas 92 laki-laki dan 53 perempuan. Mereka tiba langsung ditangani perwakilan 
Kemenlu, Kemenaker, dan BP2MI," jelas pria yang akrab disapa Tono tersebut. 

Dari jumlah itu, PMIB terbanyak berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni 42 orang. Disusul 
Sumatera Utara 29 orang dan Jawa Timur 21 orang. 

Tono menjelaskan, biaya pemulangan seluruhnya ditanggung pemerintah. Biaya untuk 
pemulangan ke daerah asal ditanggung Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Sosial. Sedangkan biaya pemulangan dari 
Malaysia ke Indonesia ditanggung Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). 

Kemenaker juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah perihal pemulangan tersebut. 
Dengan demikian, kondisi PMIB tetap bisa dipantau. Ter-masukrencana pengembangan 
kapasitas lewat balailatihankerja(BLK) di daerah. 

Disinggung soal data keseluruhan PMIB yang bakal dipulangkan, dia mengaku belum mengetahui 
detailnya. Sebab, pendataan masih terus dilakukan perwakilan RI di Malaysia. Baik KBRI Kuala 
Lumpur maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau. "Untuk total 
belum dapat dipastikan. Berdasar info dari Direktorat PWNI & BHI Kemenlu, data yang telah 
didapatkan sampai 10 Juni 2021 berjumlah 3.375 orang," paparnya. 

Seperti diberitakan, pemerintah Indonesia meminta kepada pihak Malaysia untuk segera 
memulangkan para PMI tersebut Sebab, masa tahananmereka telah habis. Terbanyak, PMIB 
ditahan karena pelanggaran izin tinggal atau tidak mempunyai izin kerja/permit. (mia/c7/fal) 

caption: 

BERTAHAP: Pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Tangerang, kemarin (24/6). Mereka merupakan sebagian dari 7.300 orang yang akan 
dipulangkan pemerintah selama Juni dan Juli. 
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Judul Pemerintah Pulangkan 7.200 TKI, 154 Orang Tiba Hari Ini 

Nama Media cnnindonesia.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210625020122-20-
659166/pemerintah-pulangkan-7200-tki-154-orang-tiba-hari-ini 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-25 02:33:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah memulangkan 154 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia ke Indonesia pada 
hari ini, Kamis (26/6). Mereka diberangkatkan dari Malaysia pukul 14.00 WIB dan sudah 
menjalani isolasi. "Pukul 14.00 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA821 dari Kuala 
Lumpur, jumlah 154 orang," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi 
Arya Pradhana Anggakara saat dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com, Kamis (26/6). 

 

PEMERINTAH PULANGKAN 7.200 TKI, 154 ORANG TIBA HARI INI 

Jakarta - Pemerintah memulangkan 154 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia ke 
Indonesia pada hari ini, Kamis (26/6). Mereka diberangkatkan dari Malaysia pukul 14.00 WIB 
dan sudah menjalani isolasi. 

"Pukul 14.00 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA821 dari Kuala Lumpur, jumlah 
154 orang," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arya Pradhana 
Anggakara saat dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com, Kamis (26/6). 

Diketahui, sebanyak 154 PMI tersebut merupakan kloter pertama dari 7.200 orang yang juga 
akan dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia. 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 
menyebut 7.200 itu adalah PMI bermasalah yang terdata di Malaysia. 

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda 
Kemenko PMK, Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan pemulangan akan dilakukan secara 
bertahap. 

"Jadi untuk tahap pertama ini total yang akan dipulangkan 293 orang, dibagi dua kloter. Untuk 
kloter pertama itu besok dipulangkan 145 orang," kata Femmy kepada CNNIndonesia.com 
melalui telepon, Rabu (23/6). 
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Femmy mengatakan pemulangan di tahap pertama sebanyak 293 orang ini telah melalui 
penerapan protokol kesehatan di Malaysia. Terutama kelompok rentan seperti PMI yang sedang 
hamil, mengalami penyakit kulit, usia rentan hingga membawa bayi. 

Femmy menyebut PMI yang akan dipulangkan telah menjalani proses karantina di Malaysia dan 
sebelum kepulangannya dilakukan SWAB PCR Test dengan hasil negatif. 

"Kami sudah pastikan kesehatannya dan tidak terpapar Covid-19, karena kita juga tidak mau, 
jangan sampai mereka membawa virus ke Indonesia," kata dia. 

(yla/bmw). 
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Judul Kemnaker: 145 WNI yang Dideportasi dari Malaysia Jalani Karantina di 
Wisma Atlet 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/25/kemnaker-145-wni-
yang-dideportasi-dari-malaysia-jalani-karantina-di-wisma-atlet 

Jurnalis Larasati Dyah Utami 

Tanggal 2021-06-25 01:32:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pemulangan PMIB/WNI hari ini 
merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan sejumlah 145 orang 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Untuk biaya pemulangan dari 
Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran 
pelindungan WNI 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Selanjutnya untuk proses 
pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 
92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang balita dan lansia 1 orang 

 

Ringkasan 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. Ke-145 PMIB itu tiba di Bandara 
Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6/2021). Kementerian Ketenagakerjaan lewat 
Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono memastikan para PMI yang pulang tersebut menjalani 
karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke 
daerah asal. 

 

KEMNAKER: 145 WNI YANG DIDEPORTASI DARI MALAYSIA JALANI KARANTINA DI 
WISMA ATLET 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. Ke-145 PMIB itu tiba di Bandara 
Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6/2021). 
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Kementerian Ketenagakerjaan lewat Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono memastikan para PMI 
yang pulang tersebut menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta 
Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sejumlah 145 orang," ujar Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker, Suhartono, Kamis (24/6/2021). 

Suhartono menyatakan, proses pemulangan pekerja migran ini telah sesuai dan mengikuti 
protokol kesehatan. 

Seluruh PMIB/WNI telah menjalani tes PCR dan akan menjalani masa karantina selama 5 hari 
sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu 
dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI," kata Suhartono. 

Suhartono menjelaskan, dari 145 PMIB itu, sebanyak 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat. 

Disusul Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat (10), Nusa 
Tenggara Timur dan Riau (5), Aceh (4), dan Lampung (3). 

PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 
Jambi, masing-masing sebanyak 2 orang. 

Sedangkan 1 orang PMI masing-masing berasal dari Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos," katanya. 

Suhartono, mengatakan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 WNI/PMI tersebut 
diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. 

Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, anak, lansia, serta mereka yang memiliki riwayat 
penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang 
balita dan lansia 1 orang," katanya. 

Suhartono menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah total keseluruhan 
PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan. 

Pendataan masih akan terus dilakukan oleh Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI KL maupun 
KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau. 
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Judul Pemerintah Fasilitasi Pemulangan 145 PMI Bermasalah dari Malaysia 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1090821/pemerintah-fasilitasi-
pemulangan-145-pmi-bermasalah-dari-malaysia 

Jurnalis Chairul Umam 

Tanggal 2021-06-25 01:15:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pemulangan PMIB/WNI hari ini 
merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan sejumlah 145 orang 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Untuk biaya pemulangan dari 
Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran 
pelindungan WNI 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Selanjutnya untuk proses 
pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 
92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang balita dan lansia 1 orang 

 

Ringkasan 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. Ke-145 PMIB itu tiba di Bandara 
Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6/2021), untuk selanjutnya menjalani karantina 
selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 
"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sejumlah 145 orang," kata Dirjen Binapenta dan PK Kemnaker, Suhartono dalam Siaran yang 
diterima RRI, Kamis (24/6/2021). 

 

PEMERINTAH FASILITASI PEMULANGAN 145 PMI BERMASALAH DARI MALAYSIA 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. 
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Ke-145 PMIB itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6/2021), untuk 
selanjutnya menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, 
sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sejumlah 145 orang," kata Dirjen Binapenta dan PK Kemnaker, Suhartono dalam Siaran yang 
diterima RRI, Kamis (24/6/2021). 

Suhartono menyatakan, proses pemulanngan pekerja migran ini telah sesuai dan mengikuti 
protokol kesehatan. Seluruh PMIB/WNI telah menjalani tes PCR dan akan menjalani masa 
karantina selama 5 hari sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu 
dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI," kata Suhartono. 

Lebih lanjut menurut Suhartono, dari 145 PMIB itu, sebanyak 24 orang berasal dari Nusa 
Tenggara Barat, disusul Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat 
(10), Nusa Tenggara Timur dan Riau (5), Aceh (4), dan Lampung (3). 

PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 
Jambi, masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan 1 orang PMI masing-masing berasal dari 
Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos," katanya. 

Suhartono mengatakan, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 WNI/PMI tersebut 
diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari laki-laki, 
perempuan, anak, lansia, serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang 
balita dan lansia 1 orang," katanya. 

Menurut Suhartono, pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah total keseluruhan 
PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan, karena pendataan masih terus dilakukan oleh 
Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI KL maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota 
Kinabalu, dan Tawau. 
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Ringkasan 

The first batch of 145 Indonesian migrant workers deported from Malaysia arrived in Indonesia 
on Thursday. The 145 workers have been categorized as a vulnerable group, director general of 
development and placement of workers and job opportunities expansion at the Manpower 
Ministry, Suhartono, said here on Thursday. 

 

145 INDONESIAN MIGRANT WORKERS DEPORTED FROM MALAYSIA 

The first batch of 145 Indonesian migrant workers deported from Malaysia arrived in Indonesia 
on Thursday. The 145 workers have been categorized as a vulnerable group, director general of 
development and placement of workers and job opportunities expansion at the Manpower 
Ministry, Suhartono, said here on Thursday. 

The deportation of the Indonesian migrant workers was carried out under the observance of 
health protocols, he informed. Soon after arriving at Soekarno-Hatta Airport in Tangerang, 
Banten, the workers were taken to the Wisma Atlet COVID-19 Emergency Hospital in Kemayoran, 
Jakarta, where they will undergo quarantine before returning to their hometowns, he said. 

Related news: Quarantine underway for 224 Indonesian migrant workers Related news: Ministry 
readies trauma center for several thousand migrant workers The deported workers include six 
children aged under five and a senior citizen. 

The migrant workers hail from the provinces of Bengkulu, West Kalimantan, South Kalimantan, 
South Sulawesi, North Sulawesi comprised one respectively, while from Jambi, Central Java, 
Southeast Sulawesi, West Sumatra, and South Sumatera consisting of two workers respectively. 

Three workers come from Lampung, four from Aceh, five from East Nusa Tenggara, five from 
Riau, 10 from West Java, 11 from Riau Island, 21 from East Java, 29 from North Sumatra, and 
42 from West Nusa Tenggara. 

The Board for the Protection of Indonesian Migrant Workers will send them to their hometowns 
after their quarantine ends in five days and they test negative for COVID-19, Suhartono said. 
(INE) producer: Lahadalia EDITED BY INE. 
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positive - Siaran Pers Kemlu (N/A) Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 PMI tersebut 
diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari 
perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit 

 

Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) bersama perwakilan RI di Malaysia hari ini, Kamis 
(24/6/2021), memfasilitasi percepatan pemulangan 145 warga negara Indonesia ( WNI ) 
ataupun pekerja migran Indonesia (PMI) kelompok rentan. Keseluruhan WNI tiba di Bandara 
Soekarno-Hatta setelah menyelesaikan masa tahanannya yang mayoritas disebabkan 
pelanggaran keimigrasian. "Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 PMI tersebut 
diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari 
perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit," sebut siaran pers Kemlu, 
Kamis (24/6/2021). 

 

KEMLU FASILITASI PEMULANGAN 145 WNI KELOMPOK RENTAN DARI MALAYSIA 

Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) bersama perwakilan RI di Malaysia hari ini, Kamis 
(24/6/2021), memfasilitasi percepatan pemulangan 145 warga negara Indonesia ( WNI ) 
ataupun pekerja migran Indonesia (PMI) kelompok rentan. Keseluruhan WNI tiba di Bandara 
Soekarno-Hatta setelah menyelesaikan masa tahanannya yang mayoritas disebabkan 
pelanggaran keimigrasian. 

"Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 PMI tersebut diprioritaskan kepulangannya karena 
merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari perempuan, anak, lansia serta mereka yang 
memiliki riwayat penyakit," sebut siaran pers Kemlu, Kamis (24/6/2021). 

Ditambahkan, kepulangan WNI menjadi terhambat karena pandemi Covid-19, sehingga mereka 
harus tinggal dalam tahanan imigrasi melebihi masa hukumannya. Sesuai protokol kesehatan, 
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seluruh WNI tersebut telah menjalani tes PCR sebelum kepulangan ke Indonesia dan seluruhnya 
dinyatakan negatif Covid-19. 

Proses tes PCR tersebut dipantau langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di 
Kuala Lumpur. Selanjutnya mereka harus menjalani kembali dua kali tes PCR dan karantina 
selama 5 hari di Wisma Pademangan untuk memastikan zero imported cases. 

Fasilitasi kepulangan ini dilakukan antara kementerian/lembaga mulai dari keberangkatan dari 
Malaysia sampai pemulangan ke daerah asal masing-masing pascamenjalani karantina. Sejak 
awal pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga saat ini, terdapat 12.019 deportan WNI/PMI dari 
Malaysia yang berhasil difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. 
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negative - Anthony Ajawaila (Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati (PPEM)) Kami sudah menempuh 
berbagai upaya sejak tahun 2016. Tetapi hingga kini tidak ada kepastian kapan hak pesangonnya 
akan dibayarkan. Tidak dibayarnya uang pesangon menjadi masalah di setiap keluarga pegawai. 
Mlai dari adanya perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja menjadi supir ojol, tukang 
bangunan. Bahkan setiap pekan kami mendengar kabar kematian rekan kami sesama eks 
pegawai MNA 

 

Ringkasan 

Sudah enam tahun, nasib ribuan eks-pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) tidak kunjung 
mendapat kepastian. Persoalan terkait pemenuhan hak-hak normatif berupa uang pesangon dan 
uang pensiun belum juga menemui titik cerah. Maka, Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati (PPEM), 
Capt. Anthony Ajawaila mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Isinya 
memohon dukungan agar permasalahan pesangon eks-pegawai Merpati segera terselesaikan. 

 

JOKOWI MENDAPAT KIRIMAN SURAT TERBUKA DARI EKS PILOT MERPATI 
AIRLINES, INI ISINYA 

Sudah enam tahun, nasib ribuan eks-pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) tidak kunjung 
mendapat kepastian. Persoalan terkait pemenuhan hak-hak normatif berupa uang pesangon dan 
uang pensiun belum juga menemui titik cerah. 

Maka, Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati (PPEM), Capt. Anthony Ajawaila mengirimkan surat 
terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Isinya memohon dukungan agar permasalahan pesangon 
eks-pegawai Merpati segera terselesaikan. 

Anthony menjelaskan, hak normatif ribuan karyawan eks MNA belum dipenuhi. Hal itu berupa 
cicilan kedua uang pesangon dari 1.233 pegawai sejumlah Rp 318,17 miliar. Serta nilai hak 
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manfaat pensiun berupa solvabilitas (Dana Pensiun MNA dalam Likuidasi) dari 1.744 pensiunan, 
sebesar Rp. 94,88 miliar. 

"Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak tahun 2016. Tetapi hingga kini tidak ada kepastian 
kapan hak pesangonnya akan dibayarkan. Tidak dibayarnya uang pesangon menjadi masalah di 
setiap keluarga pegawai. Mlai dari adanya perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja 
menjadi supir ojol, tukang bangunan. Bahkan setiap pekan kami mendengar kabar kematian 
rekan kami sesama eks pegawai MNA," paparnya, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Kamis 
(24/6). 

PPEM juga menyampaikan, bila MNA harus ditutup atau dilikuidasi,eks karyawan tidak berdaya 
mencegah. Namun, MNA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lalai dalam kewajiban 
memenuhi hak-hak eks pegawainya. 

Sebelumnya, pegawai termasuk pilot telah melakukan berbagai upaya untuk menuntut hak-hak 
normatif tersebut. Sejak tidak menerima gaji mulai Desember 2013, telah melakukan demo 
hingga akhirnya pada tahun 2016, pemerintah melalui PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) 
menetapkan program restrukturisasi karyawan berupa PHK massal. Dengan pembayaran 
pesangon dicicil dalam dua tahap. 

Sebenarnya peraturan ketenagakerjaan tidak membolehkan pesangon dicicil. Tapi pada 
kenyataannya dengan berbagai cara dan tanpa dipahami oleh pegawai telah terjadi pembayaran 
Pesangon yang dicicil dalam dua tahap. Cicilan pesangon tahap-I dibayarkan sebesar 50%. 
Sementara cicilan pesangon Tahap-II diterbitkan menjadi Surat Pengakuan Utang (SPU) 
dijanjikan akan dilunasi pada Desember 2018. 

Janji pembayaran cicilan Pesangon Tahap-II tidak pernah terjadi. Malah tanpa dipahami oleh 
pegawai, salah satu kreditur MNA, PT. Parewa Catering mengajukan PKPU terhadap MNA. Proses 
PKPU bergulir di Pengadilan Niaga Surabaya, bulan Nopember 2018 keluarlah keputusan damai 
homologasi diterima. 

Segala yang berbentuk utang termasuk SSPU pegawai menjadi masuk kedalam homologasi yang 
diharapkan akan bergulir atau mulai ada kepastian pembayaran ditandai dengan terbitnya ijin 
terbang MNA (AOC). 

Masalahnya, proses homologasi sampai saat ini menjadi tidak jelas penyelesaiannya karena 
investor MNA pendukung PKPU masuk penjara karena kasus penipuan, dan izin terbang (AOC) 
tidak pernah terbit. Selama izin terbang tidak terbit, eksekusi keputusan Pengadilan Niaga 
Surabaya tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Sehingga cicilan pesangon Tahap-II menjadi 
tidak jelas kapan dibayarkan. 
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positive - Oded M. Danial (Wali Kota Bandung) Proses vaksin dilaksanakan, mudah-mudahan 
semua terlayani 

neutral - Oded M. Danial (Wali Kota Bandung) Tidur harus cukup. Kalau tidak ada kepentingan 
di malam hari maka jam 8 harus tidur. Kemudian harus cukup olahraga pagi 

positive - Oded M. Danial (Wali Kota Bandung) Makan yang cukup dan bergizi. Kalau asupan gizi 
cukup, ditambah sudah divaksin, insyaallah sehat 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi para 
pegawai mal di Kota Bandung. Dari 23 mal dan pusat perbelanjaan, ada sebanyak 12.746 tenaga 
kerja yang harus tervaksin. Dari jumlah tersebut, baru 4.451 orang atau 34,9 persen yang 
tervaksin. Masih ada 8.474 orang yang belum divaksin. 

 

SEKITAR 34,5 PERSEN KARYAWAN MAL TERVAKSINASI 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi para 
pegawai mal di Kota Bandung. Dari 23 mal dan pusat perbelanjaan, ada sebanyak 12.746 tenaga 
kerja yang harus tervaksin. 

Dari jumlah tersebut, baru 4.451 orang atau 34,9 persen yang tervaksin. Masih ada 8.474 orang 
yang belum divaksin. 

Atas hal itu, Pemkor Bandung dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengelar 
kegiatan vaksinasi bagi pegawai mal di Hotel Pullman, Kamis 24 Juni 2021. 

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi tersebut. 
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"Proses vaksin dilaksanakan, mudah-mudahan semua terlayani," tutur Oded. 

Oded yang juga seorang penyintas berpesan, agar seluruh warga Kota Bandung untuk menjaga 
kebersihan dan kondisi tubuh. Hal itu merupakan salah satu upaya mencegah penularan Covid-
19. 

"Tidur harus cukup. Kalau tidak ada kepentingan di malam hari maka jam 8 harus tidur. 
Kemudian harus cukup olahraga pagi," katanya. 

"Makan yang cukup dan bergizi. Kalau asupan gizi cukup, ditambah sudah divaksin, insyaallah 
sehat," ujar Oded.(yan)**. 

 

 

 

  



 

68 
 

Judul Turut Cegah Anak Bekerja, Danone Indonesia Raih Penghargaan dari 
KemenPPPA 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Pekerja Anak 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/turut-cegah-anak-bekerja-danone-
indonesia-raih-penghargaan-dari-kemenpppa 

Jurnalis yessy 

Tanggal 2021-06-24 22:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

KemenPPPA bekerjasama dengan Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC Indonesia, 
dan PAACLA melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada 17 pemerintah daerah 
dan lembaga, yang menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan pekerja anak. Danone 
Indonesia merupakan salah satu dari perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga masyarakat, 
desa inovatif, dan pemerintah daerah yang mendapatkan apresiasi ini. 

 

TURUT CEGAH ANAK BEKERJA, DANONE INDONESIA RAIH PENGHARGAAN DARI 
KEMENPPPA 

JAKARTA - KemenPPPA bekerjasama dengan Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC 
Indonesia, dan PAACLA melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada 17 
pemerintah daerah dan lembaga, yang menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan pekerja 
anak. 

Danone Indonesia merupakan salah satu dari perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga 
masyarakat, desa inovatif, dan pemerintah daerah yang mendapatkan apresiasi ini. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati 
memberikan penghargaan kepada Danone Indonesia, yang diwakili oleh VP General Secretary 
Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto. 

Penghargaan itu diberikan sebagai salah satu perusahaan dan organisasi yang turut 
berkomitmen dan melakukan berbagai inisiatif dalam menanggulangi isu pekerja anak. 

Vera menyampaikan rasa terima kasih terhadap penghargaan yang diberikan kepada 
perusahaan. 

"Melalui visi One Planet One Health, Danone Indonesia berkomitmen terhadap kesehatan anak, 
termasuk perlindungan hak anak. Dalam praktek bisnis, kami mewujudkan komitmen tersebut 



 

69 
 

melalui peraturan perusahaan yang melarang mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun," tutur 
Vera. 

Selain itu, saat ini Danone Indonesia juga aktif dan menjadi anggota dari Asosiasi Pengusaha 
Sahabat Anak Indonesia/ APSAI. 

Tidak hanya lewat peraturan perusahaan, Danone Indonesia juga mewujudkan komitmen 
tersebut melalui salah satu inisiatif keberlanjutannya. 

"Kami bekerjasama dengan LSM Jarak dan Veolia Services Indonesia mengembangkan proyek 
Inclusive Recycling Indonesia yang bertujuan untuk membangun ekosistem daur ulang yang 
inklusif dengan memberdayakan dan memberikan pelatihan serta akses kesehatan bagi para 
pemulung dan fasilitas pengumpulan sampah, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup 
secara sosial dan ekonomi," serunya. 

Program ini telah menjangkau lebih dari 1.100 pemulung dan memberikan pelatihan di 10 
kota/kabupaten di Indonesia. Terkait komitmen pencegahan pekerja anak. 

"Pada program ini, kami juga tidak memperbolehkan adanya pekerja anak di sepanjang rantai 
pasok pengumpulan botol bekas kami tersebut," seru Vera. 

Selain Danone Indonesia, terdapat lima dunia usaha, enam lembaga masyarakat, dua desa 
inovatif, dan dua pemerintah daerah yang menerima menghargaan yang sama. 

Diharapkan, penghargaan ini mampu memotivasi lebih banyak pihak untuk menciptakan sinergi 
dalam upaya memberantas pekerja anak di Indonesia. (chi/jpnn). 
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Sebanyak 145 Pekerja Migran Indonesia (PMI) kelompok rentan dipulangkan dari Malaysia lewat 
fasilitasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) dan Perwakilan RI di 
Malaysia, Kamis (24/6/2021). Kemlu RI dalam pernyataannya mengungkapkan mayoritas dari 
mereka karena melakukan pelanggaran keimigrasian dan telah menyelesaikan masa tahanannya. 

 

PEMERINTAH FASILITASI PEMULANGAN 145 PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
BERMASALAH DARI MALAYSIA 

Sebanyak 145 Pekerja Migran Indonesia (PMI) kelompok rentan dipulangkan dari Malaysia lewat 
fasilitasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) dan Perwakilan RI di 
Malaysia, Kamis (24/6/2021). 

Kemlu RI dalam pernyataannya mengungkapkan mayoritas dari mereka karena melakukan 
pelanggaran keimigrasian dan telah menyelesaikan masa tahanannya. 

Keseluruhan WNI/PMI tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari ini. 

"Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 WNI/PMI tersebut diprioritaskan kepulangannya 
karena merupakan kelompok rentan," tulis keterangan itu. 

Para WNI kelompok rentan ini terdiri dari perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki 
riwayat penyakit. 

Dikarenakan pandemi Covid-19, kepulangan mereka menjadi terhambat dan harus tinggal di 
detensi imigrasi melebihi masa hukumannya. 

Sesuai protokol kesehatan, seluruh WNI/PMI tersebut telah menjalani tes PCR sebelum 
kepulangan ke Indonesia dan seluruhnya dinyatakan negatif Covid-19. 

"Proses tes PCR tersebut dipantau langsung oleh KBRI Kuala Lumpur," lanjutnya. 
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Selanjutnya mereka harus menjalani kembali dua kali tes PCR dan karantina selama 5 hari di 
Wisma Pademangan untuk memastikan zero imported cases. 

Kemlu RI mencatat sejak awal pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga saat ini, terdapat 12.019 
deportan WNI/PMI dari Malaysia yang berhasil difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. 

Proses fasilitasi kepulangan ini merupakan kerja sama yang antar Kementerian/Lembaga. 

Kerja sama dilakukan mulai dari keberangkatan di Malaysia hingga pemulangan ke daerah asal 
masing-masing pasca menjalani karantina. 
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negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pemulangan PMIB/WNI hari ini 
merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan sejumlah 145 orang 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Untuk biaya pemulangan dari 
Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran 
pelindungan WNI 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Selanjutnya untuk proses 
pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 
92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang balita dan lansia 1 oran 

 

Ringkasan 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. Ke-145 PMIB itu tiba di Bandara 
Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang. (24/6/2021), untuk selanjutnya menjalani 
karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke 
daerah asal. "Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk 
kategori rentan sejumlah 145 orang," ujar Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker, Suhartono, 
Kamis (24/6/2021). 

 

PEMERINTAH FASILITASI PEMULANGAN 145 PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DI 
MALAYSIA 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. Ke-145 PMIB itu tiba di Bandara 
Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang. (24/6/2021), untuk selanjutnya menjalani 
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karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke 
daerah asal. 

"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sejumlah 145 orang," ujar Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker, Suhartono, Kamis (24/6/2021). 

Suhartono menyatakan proses pemulangan pekerja migran ini telah sesuai dan mengikuti 
protokol kesehatan. Seluruh PMIB/WNI telah menjalani tes PCR dan akan menjalani masa 
karantina selama 5 hari sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker, Suhartono(c)2021 "Untuk biaya pemulangan dari Malaysia 
ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran 
pelindungan WNI" kata Suhartono. 

Suhartono menjelaskan dari 145 PMIB itu sebanyak 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat, 
disusul Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat (10), Nusa 
Tenggara Timur dan Riau (5), Aceh (4), dan Lampung (3). 

PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 
Jambi, masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan 1 orang PMI masing-masing berasal dari 
Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

Pemulangan 145 Pekerja Migran Bermasalah di Malaysia(c)2021 "Selanjutnya untuk proses 
pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos, " katanya 
Suhartono mengatakan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 WNI/PMI tersebut 
diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari laki-laki, 
perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang 
balita dan lansia 1 oran," katanya. 

Pemulangan 145 Pekerja Migran Bermasalah di Malaysia(c)2021 Suhartono menambahkan 
pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah total keseluruhan PMIB/WNI rentan yang akan 
dipulangkan, karena pendataan masih terus dilakukan oleh Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI 
KL maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau. [hhw]. 

 

 



 

74 
 

Judul Berikut Langkah Indonesia dalam Mendukung 3 Isu Prioritas 
Ketenagakerjaan di Forum G20 

Nama Media suara.com 

Newstrend Forum G20 

Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/06/24/215454/berikut-langkah-
indonesia-dalam-mendukung-3-isu-prioritas-ketenagakerjaan-di-forum-
g20 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-06-24 21:54:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangatlah penting karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tindakan ini perlu didukung dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial, dan 
tidak meninggalkan siapa pun 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Anwar Sanusi mengingatkan 
negara-negara anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, 
khususnya Goal Nomor 8 yaitu "Decent Work and Economic Growth". Anwar mewakili Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada pertemuan para 
Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-
LEMM) di Catania. Menurut Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara 
anggota G20 dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah 
disepakati dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 terkait tiga isu prioritas presidensi Italia 
yaitu pertama, penciptaan pekerjaan yang lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja 
perempuan. Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan 
dunia kerja. Ketiga, memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap 
mengedepankan aspek kemanusiaan (humanis). 
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BERIKUT LANGKAH INDONESIA DALAM MENDUKUNG 3 ISU PRIORITAS 
KETENAGAKERJAAN DI FORUM G20 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Anwar Sanusi mengingatkan 
negara-negara anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, 
khususnya Goal Nomor 8 yaitu "Decent Work and Economic Growth". Anwar mewakili Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada pertemuan para 
Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-
LEMM) di Catania. 

Menurut Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota G20 
dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati 
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 terkait tiga isu prioritas presidensi Italia yaitu 
pertama, penciptaan pekerjaan yang lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja perempuan. 
Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. 
Ketiga, memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap mengedepankan 
aspek kemanusiaan (humanis). 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi 
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Anwar dalam 
pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' 
Meeting/G20-LEMM) di Catania (23/6/2021). 

Dalam mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, Anwar menjelaskan, setidaknya ada 
empat perhatian pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya 
mengakselerasi partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal, membangun kompetensi 
dan produktivitas pekerja muda perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya. 

Kedua, Indonesia juga disebutnya berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan 
sosial yang memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua. 

"Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi 
pekerja disabilitas," ucapnya. 

Ketiga, terkait platform dan teleworking, dia menyatakan bahwa Indonesia memiliki perhatian 
berkaitan dengan arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. 
Meski demikian, penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan kondisi masing-
masing negara anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung oleh organisasi 
internasional terkait. 

Keempat, perhatian Indonesia lainnya, yaitu memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat 
sebagai hak fundamental bagi pekerja di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi 
dan non-regulasi untuk melindungi pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang 
keselamatan dan kesehatan kerja, dan mendorong dialog sosial yang efektif. 

Dia menyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin 
kompleks ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat 
buruh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara 
dan produktif. 

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, 
termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapa pun," jelasnya. 
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negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pemulangan PMIB/WNI hari ini 
merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan sejumlah 145 orang 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Untuk biaya pemulangan dari 
Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran 
perlindungan WNI 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Selanjutnya untuk proses 
pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemensos 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 
92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang balita dan lansia 1 orang 

 

Ringkasan 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. Adapun ke-145 PMIB tersebut telah tiba 
di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, hari ini. Selanjutnya, para PMIB akan menjalani karantina 
selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

 

PEMERINTAH FASILITASI PEMULANGAN 145 PMI BERMASALAH DARI MALAYSIA 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. Adapun ke-145 PMIB tersebut telah tiba 
di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, hari ini. 

Selanjutnya, para PMIB akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, 
Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 
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"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sejumlah 145 orang," ujar Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker, Suhartono dalam keterangan 
tertulis, Kamis (24/6/2021). 

Dalam acara Siaran Pers di Jakarta, Suhartono menyatakan proses pemulangan pekerja migran 
telah sesuai dan mengikuti protokol kesehatan. 

Ia mengatakan seluruh PMIB telah menjalani tes PCR dan akan menjalani masa karantina selama 
5 hari sebelum dipulangkan ke daerah asal. Adapun nantinya seluruh biaya pemulangan akan 
difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri. 

"Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu 
dengan menggunakan anggaran perlindungan WNI," paparnya. 

Suhartono menjelaskan dari 145 PMIB, sebanyak 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat, 29 
orang dari Sumatera Utara, dan 21 orang dari Jawa Timur. 

Selain itu, sebanyak 11 orang berasal dari Kepulauan Riau, 10 orang dari Jawa Barat, 5 orang 
dari Nusa Tenggara Timur dan Riau, 4 orang berasal dari Aceh, dan 3 orang lainnya dari 
Lampung. 

Sedangkan, PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, 
Jawa Tengah, Jambi, masing-masing sebanyak 2 orang. Terdapat pula 1 orang PMI masing-
masing berasal dari Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Utara. 

Suhartono menyebut nantinya seluruh proses pemulangan akan dilakukan oleh Badan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Sosial. 

"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemensos," katanya. 

Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Suhartono menyebut 145 PMI merupakan para PMI yang 
diprioritaskan kepulangannya. Pasalnya, 145 PMI merupakan kelompok rentan yang terdiri dari 
laki-laki, perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang 
balita dan lansia 1 orang," katanya. 

Meskipun demikian, hingga kini Suhartono menyampaikan pihaknya belum mengetahui secara 
detail jumlah total keseluruhan PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan. Hal ini mengingat 
pendataan masih dilakukan oleh Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI KL maupun KJRI di Penang, 
Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau. 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangatlah penting karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tindakan ini perlu didukung dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial, dan 
tidak meninggalkan siapa pun 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya juga berharap kesepakatan serta 
komitmen di antara negara G20 juga dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara non-
G20 dan global 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mewakili Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan empat komitmen pemerintah Republik 
Indonesia (RI) untuk mendukung isu prioritas ketenagakerjaan dalam forum G20. Anwar 
menyebutkan, komitmen pertama pemerintah Indonesia adalah mengakselerasi partisipasi 
angkatan kerja perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja 
muda perempuan, serta menyesuaikan upah sesuai dengan nilainya. 
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DALAM FORUM G20-LEMM, SEKJEN KEMENAKER PAPARKAN 4 KOMITMEN RI 
TERKAIT ISU KETENAGAKERJAAN 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mewakili Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan empat komitmen pemerintah Republik 
Indonesia (RI) untuk mendukung isu prioritas ketenagakerjaan dalam forum G20. 

Anwar menyebutkan, komitmen pertama pemerintah Indonesia adalah mengakselerasi 
partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan 
produktivitas pekerja muda perempuan, serta menyesuaikan upah sesuai dengan nilainya. 

Selanjutnya, komitmen kedua adalah memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial yang 
memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk seluruh masyarakat. 

"Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi 
pekerja disabilitas," kata Anwar, dalam G20 Labour and Employment Ministers' Meeting (G20-
LEMM) di Catania, Italia, pada Rabu (23/6/2021). 

Sebagai informasi, G20-LEMM merupakan forum internasional tahunan yang menyatukan para 
Menteri Ketenagakerjaan dari negara anggota G20 dan sudah digelar sejak 1999. 

Sementara itu, G20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 20 plus negara dengan 
perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. 

Adapun komitmen ketiga, lanjut Anwar, adalah memerhatikan regulasi platform pekerja remote 
dan pekerja digital. 

Menurut Anwar, penerapan regulasi tersebut perlu memperhatikan kesiapan dan kondisi masing-
masing negara anggota G20. 

Selain itu, diperlukan kerja sama dengan mitra sosial serta dukungan dari organisasi internasional 
terkait. 

Lebih lanjut, komitmen keempat adalah memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat sebagai 
hak fundamental bagi pekerja di semua sektor. 

Hal tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan sarana regulasi dan non-regulasi untuk 
melindungi pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang keselamatan dan 
kesehatan kerja, serta mendorong dialog sosial yang efektif. 

Keempat komitmen tersebut diharapkan dapat mendukung tiga isu prioritas ketenagakerjaan 
Forum G20. 

Isu prioritas pertama adalah menciptakan pekerjaan yang lebih baik (decent) dan setara bagi 
pekerja perempuan. 

Kedua, menyesuaikan sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. 

Kemudian ketiga, memastikan pekerjaan digital dan teleworking tetap mengedepankan aspek 
kemanusiaan. 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi 
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," kata Anwar, 
dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis (24/6/2021). 
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Kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan, kata dia, dapat dilakukan melalui 
kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja dan serikat buruh, organisasi masyarakat 
sipil, akademisi, serta mitra pembangunan internasional. 

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, 
termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapa pun," tutur Anwar. 

Dalam pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan di Italia tersebut, Anwar pun menyampaikan 
apresiasinya karena G20-LEMM tetap terlaksana dengan baik meskipun diadakan di tengah 
pandemi. 

Anwar menyebutkan, terlaksananya forum tersebut membuktikan bahwa anggota G20 masih 
memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan ekonomi dunia, 
khususnya di sektor ketenagakerjaan. 

"Saya juga berharap kesepakatan serta komitmen di antara negara G20 juga dapat 
mengakomodasi kepentingan negara-negara non-G20 dan global," harap Anwar. 
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Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat meninjau sekaligus membuka 
sertifikasi kompetensi bidang perhotelan yang digelar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Rajawali 
Hospitality Nusantara (RHN) di Hotel Ayana Jakarta, Rabu (23/6/2021). Menurut Kunjung, 
pandemi bukanlah halangan untuk terus mengasah kompetensi. Justru kondisi itu merupakan 
tantangan bagi seluruh peserta agar semakin berdaya saing dan semakin eksis di masa depan. 

 

KETUA BNSP: PANDEMI BUKAN HALANGAN UNTUK TERUS MENGASAH 
KOMPETENSI 

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat meninjau sekaligus membuka 
sertifikasi kompetensi bidang perhotelan yang digelar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Rajawali 
Hospitality Nusantara (RHN) di Hotel Ayana Jakarta, Rabu (23/6/2021). 

Menurut Kunjung, pandemi bukanlah halangan untuk terus mengasah kompetensi. Justru kondisi 
itu merupakan tantangan bagi seluruh peserta agar semakin berdaya saing dan semakin eksis di 
masa depan. 

"Dalam suasana yang hari ini memerah (zona merah), tapi kita masih menunjukkan kondisi kita 
yang prima untuk mengikuti sertifikasi kompetensi ini," kata Kunjung dalam sambutannya. 

Dia mengingatkan agar sepanjang pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk tetap mematuhi 
protokol kesehatan. 

Kunjung menjelaskan, sertifikasi kompetensi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sesuai dengan program pemerintah, yaitu 
mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing demi mewujudkan Indonesia Maju. 

Karena itu, dia berpesan kepada seluruh peserta asessi perhotelan itu untuk memanfaatkan 
sebaik mungkin program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) yang digelar selama 
dua hari, 23-24 Juni 2021. 
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"BNSP sebagai sebuah badan diberi otoritas oleh negara untuk melakukan sertifikasi kompetensi 
sekaligus mempercepat tumbuh kembang SDM unggul," kata Kunjung. 

Di kesempatan itu, Kunjung juga menyerahkan Sertifikat Kompetensi kepada sejumlah karyawan 
Hotel, yaitu Amanda Kencana Jaya (Receptionis Hotel Tribrata), Guspriadi Abi Anggoro 
(Receptionis Hotel Ra Simatupang), Raden Fitra (Room Attendant Novotel Cikini), dan Marshel 
Kaindeh (Front Office Level II Swissbell Pondok Indah). 

Sementara itu, General Manager Hotel Ayana Jakarta, Christian Hochtl menyambut baik 
sertifikasi kompetensi bagi karyawannya. 

Menurut dia, program itu sangat penting untuk mengasah keterampilan sekaligus pengakuan 
negara terhadap mereka. 

"Saya sangat senang dan saya bangga bahwa kami memiliki kesempatan untuk menyambut 
BNSP dan LSP Rajawali Hospitality Nusantara. Seluruh peserta harus tahu bahwa kalian dapat 
membuat reputasi yang baik untuk Indonesia," pungkasnya. 
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Narasumber 

negative - Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo) Jumlah tersebut belum termasuk lulusan SMA 
dan sarjana 

negative - Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo) Saya minta perusahaan di Sidoarjo jika mencari 
pegawai, prioritaskan warga Sidoarjo dulu. Mereka ini (lulusan SMK) sudah siap bekerja 

positive - Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo) Disnaker bisa membuat perjanjian kerja sama 
dengan perusahaan-perusahaan, yang bertujuan bila ada perusahaan yang membutuhkan 
pegawai, maka yang diprioritaskan adalah lulusan SMK dari Sidoarjo. Tentunya sesuai dengan 
keahlian yang dibutuhkan 

neutral - Heru Sasmita (Ketua Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) Kabupaten Sidoarjo) Rata-rata 
yang sudah lulus berupaya mencari lowongan kerja sendiri 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memfasilitasi para lulusan sekolah menengah 
kejuruan (SMK) di daerah itu untuk mendapatkan pekerjaan, sebagai upaya mengurangi angka 
pengangguran. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan para remaja siap kerja dari 
lulusan SMK di Sidoarjo setiap tahunnya mencapai 4.000 orang. 

 

PEMKAB SIDOARJO BERI FASILITAS LULUSAN SMK DAPAT KERJA 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memfasilitasi para lulusan sekolah menengah 
kejuruan (SMK) di daerah itu untuk mendapatkan pekerjaan, sebagai upaya mengurangi angka 
pengangguran. 

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan para remaja siap kerja dari lulusan SMK di 
Sidoarjo setiap tahunnya mencapai 4.000 orang. 
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"Jumlah tersebut belum termasuk lulusan SMA dan sarjana," kata Gus Muhdlor di sela 
pembekalan khusus bagi lulusan SMK se-Kabupaten Sidoarjo di SMK Diponegoro, Sidoarjo, Rabu, 
23 Juni 2021, dilansir dari Antara. 

Ia mengatakan untuk mengakomodasi ribuan lulusan SMKa yang siap kerja tersebut, sejumlah 
kebijakan telah dikeluarkan pemkab, seperti perjanjian kerja sama dengan ratusan perusahaan 
di Sidoarjo. 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo, kata bupati, harus bergerak cepat menjalin komunikasi 
dengan perusahaan-perusahaan untuk memfasilitasi para lulusan SMK supaya segera 
mendapatkan pekerjaan. 

"Saya minta perusahaan di Sidoarjo jika mencari pegawai, prioritaskan warga Sidoarjo dulu. 
Mereka ini (lulusan SMK) sudah siap bekerja," kata Gus Muhdlor. 

Selama ini, lanjut bupati, disnaker setiap tahun menggandeng puluhan perusahaan untuk 
membuka bursa kerja. 

Mulai tahun ini, Gus Muhdlor meminta ada peran aktif dari disnaker terjun langsung membantu 
dan mengupayakan ribuan lulusan SMK mendapatkan pekerjaan. 

"Disnaker bisa membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan-perusahaan, yang bertujuan 
bila ada perusahaan yang membutuhkan pegawai, maka yang diprioritaskan adalah lulusan SMK 
dari Sidoarjo. Tentunya sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan," katanya. 

Sementara itu, Ketua Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) Kabupaten Sidoarjo Heru Sasmita 
mengatakan ada 76 SMK di Sidoarjo, baik negeri maupun swasta yang selama ini sudah bekerja 
sama dengan perusahaan tertentu. 

Kerja sama tersebut, kata Heru, lebih kepada menampung kegiatan praktik kerja lapangan yang 
diperuntukkan bagi siswa kelas XI. Sedangkan siswa yang lulus sebagian ada yang diterima di 
perusahaan tempatnya magang itu. 

"Rata-rata yang sudah lulus berupaya mencari lowongan kerja sendiri," ujarnya. 
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Satuan Tugas Terpadu Penanganan Warga Negara Indonesia-WNI Pelintas Entikong melakukan 
pemindahan Pekerja Migran Indonesia-PMI asal luar propinsi Kalimantan barat ke tempat 
karantina di Pontianak. Sebanyak 37 orang pekerja migran Indonesia-PMI yang pulang ke tanah 
air melalui PLBN Entikong hari ini di pindahkan ke tempat karantina di Pontianak, kata Satgas 
Terpadu Penanganan WNI pelintas Danramil Entikong Mayor Infantri Arman Sulistiono, 
Kamis(24/6/2021). 

 

SATGAS TERPADU PEMULANGAN WNI ENTIKONG PINDAHKAN 37 PMI KE TEMPAT 
KARANTINA PONTIANAK 

Satuan Tugas Terpadu Penanganan Warga Negara Indonesia-WNI Pelintas Entikong melakukan 
pemindahan Pekerja Migran Indonesia-PMI asal luar propinsi Kalimantan barat ke yempat 
karantina di Pontianak. 

Sebanyak 37 orang pekerja migran Indonesia-PMI yang pulang ke tanah air melalui PLBN 
Entikong hari ini di pindahkan ke tempat karantina di Pontianak, kata Satgas Terpadu 
Penanganan WNI pelintas Danramil Entikong Mayor Infantri Arman Sulistiono, 
Kamis(24/6/2021). 

"Hari ini total ada 40 PMI dari Sarawak yang kembali secara mandiri menuju Kalimantan barat. 
Sebagian besar WNI pelintas ini merupakan PMI terdata oleh Satgas di PLBN Entikong yakni 
berasal dari luar Kalimantan barat". 

Masing-masing data laporan terakhir setelah melalui pemeriksaan kesehatan dan Rapid Antigen 
petugas di PLBN Entikong, terdapat 27 orang PMI berasal dari Sulawesi Selatan. Asal Jatim dan 
Jateng masing-masinhg 3 orang, 1 orang dari DIY, Sumut dan Sulbar 1 orang. Sedangkan dari 
Kalbar dan NTB masing-masing 3 orang. 
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"Kata Arman, hari ini ada 1 orang PMI asal Pulau Tayan Utara Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten 
Sanggau Propinsi Kalimantan barat langsung di pulangkan ke daerahnya, dengan keterangan 
orang tuanya sakit parah". 

Hanya 2 orang PMI asal Kalbar masuk karantina di Perbatasan Entikong. Sedangkan 37 orang di 
pindahkan ke tempat karantina di Pontianak. 

"Sementara itu sebanyak 11 orang PMI yang sudah selesai karantina di Entikong di pulangkan 
ke daerahnya masing-masing, pungkas Arman". 
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negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pemulangan PMIB/WNI hari ini 
merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan sejumlah 145 orang 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Untuk biaya pemulangan dari 
Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran 
pelindungan WNI 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Selanjutnya untuk proses 
pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 
92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang balita dan lansia 1 orang 

 

Ringkasan 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. Ke-145 PMIB itu tiba di Bandara 
Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6/2021), untuk selanjutnya menjalani karantina 
selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

 

PEMERINTAH FASILITASI PEMULANGAN 145 PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
BERMASALAH DARI MALAYSIA 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. 

Ke-145 PMIB itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6/2021), untuk 
selanjutnya menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, 
sebelum dipulangkan ke daerah asal. 
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"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sejumlah 145 orang, " ujar Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker, Suhartono dalam Siaran Pers 
di Jakarta, Kamis (24/6/2021). 

Suhartono menyatakan proses pemulanngan pekerja migran ini telah sesuai dan mengikuti 
protokol kesehatan. Seluruh PMIB/WNI telah menjalani tes PCR dan akan menjalani masa 
karantina selama 5 hari sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu 
dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI, " kata Suhartono. 

Suhartono menjelaskan dari 145 PMIB itu sebanyak 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat, 
disusul Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat (10), Nusa 
Tenggara Timur dan Riau (5), Aceh (4), dan Lampung (3). 

PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 
Jambi, masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan 1 orang PMI masing-masing berasal dari 
Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos, " katanya Suhartono mengatakan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 
WNI/PMI tersebut diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka 
terdiri dari laki-laki, perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang 
balita dan lansia 1 orang, " katanya. 

Suhartono menambahkan pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah total keseluruhan 
PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan, karena pendataan masih terus dilakukan oleh 
Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI KL maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota 
Kinabalu, dan Tawau. 
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Narasumber 

negative - I Gusti Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
I) Pemenuhan hak dan perlindungan khusus untuk seluruh anak merupakan hal esensial untuk 
terwujudnya visi Indonesia Maju. Isu pekerja anak adalah salah satu isu serius yang mengancam 
terpenuhinya hak anak karena dapat mengganggu tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, 
hingga pendidikannya. Terlebih, penurunan pekerja anak merupakan salah satu dari 5 isu 
prioritas perempuan dan anak yang menjadi target KemenPPPA hingga 2024 

positive - I Gusti Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
I) Maka dari itu, kami ingin mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontributsi dan 
integritasnya dalam upaya penanggulangan pekerja anak. Kami berharap seluruh pihak dapat 
memberikan peran terbaiknya untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Maka dari itu, upaya penghapusan pekerja 
anak perlu melibatkan berbagai pihak dengan semua tingkatan, seperti sinergi pentahelix dari 
pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, juga organisasi masyarakat 

positive - Vera Galuh Sugijanto (Vice President General Secretary Danone Indonesia) Melalui visi 
One Planet One Health, Danone Indonesia berkomitmen terhadap kesehatan anak, termasuk 
perlindungan hak anak. Dalam praktek bisnis, kami mewujudkan komitmen tersebut melalui 
peraturan perusahaan yang melarang mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun 

neutral - Vera Galuh Sugijanto (Vice President General Secretary Danone Indonesia) Kami 
bekerjasama dengan LSM Jarak dan Veolia Services Indonesia mengembangkan proyek Inclusive 
Recycling Indonesia yang bertujuan untuk membangun ekosistem daur ulang yang inklusif 
dengan memberdayakan dan memberikan pelatihan serta akses kesehatan bagi para pemulung 
dan fasilitas pengumpulan sampah, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup secara 
sosial dan ekonomi 

negative - Vera Galuh Sugijanto (Vice President General Secretary Danone Indonesia) Terkait 
komitmen pencegahan pekerja anak, pada program ini, kami juga tidak memperbolehkan adanya 
pekerja anak di sepanjang rantai pasok pengumpulan botol bekas kami tersebut 
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Ringkasan 

Anak merupakan calon pemimpin dan penerus cita-cita mulia bangsa Indonesia. Kerjasama 
berbagai pihak diperlukan untuk menjaga hak-hak anak, termasuk melindungi anak dari paksaan 
menjadi tenaga kerja dalam usia belia. Data BPS 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,5 juta 
pekerja anak berusia 10-17 tahun. Bahkan berdasarakan data Sakernas, presentase pekerja anak 
di Indonesia meningkat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah menuturkan, keberadaan anak di dunia kerja tidak bisa dibiarkan karena juga 
berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Masalah pekerja anak bisa diakibatkan oleh 
situasi keluarga, latar belakang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. 

 

KOMITMEN CEGAH PEKERJA ANAK DI INDONESIA, DANONE INDONESIA RAIH 
PENGHARGAAN DARI KEMENPPPA 

Anak merupakan calon pemimpin dan penerus cita-cita mulia bangsa Indonesia. Kerjasama 
berbagai pihak diperlukan untuk menjaga hak-hak anak, termasuk melindungi anak dari paksaan 
menjadi tenaga kerja dalam usia belia. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati, 
memberikan penghargaan kepada Danone Indonesia yang diwakili VP General Secretary Danone 
Indonesia, Vera Galuh Sugijanto. 

Penghargaan diberikan sebagai salah satu perusahaan dan organisasi yang turut berkomitmen 
dan melakukan berbagai inisiatif dalam menanggulangi isu pekerja anak. 

"Pemenuhan hak dan perlindungan khusus untuk seluruh anak merupakan hal esensial untuk 
terwujudnya visi Indonesia Maju. Isu pekerja anak adalah salah satu isu serius yang mengancam 
terpenuhinya hak anak karena dapat mengganggu tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, 
hingga pendidikannya. Terlebih, penurunan pekerja anak merupakan salah satu dari 5 isu 
prioritas perempuan dan anak yang menjadi target KemenPPPA hingga 2024," ujar Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati. 

Dia mengatakan, berbagai upaya pemerintah telah membawa sejumlah kemajuan. Namun, 
angka pekerja anak di Indonesia masih memprihantikan, terutama setelah pandemi. 

"Maka dari itu, kami ingin mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontributsi dan 
integritasnya dalam upaya penanggulangan pekerja anak. Kami berharap seluruh pihak dapat 
memberikan peran terbaiknya untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022," lanjut Menteri 
Bintang. 

Data BPS 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berusia 10-17 tahun. 
Bahkan berdasarakan data Sakernas, presentase pekerja anak di Indonesia meningkat dalam 
kurun waktu 2 tahun terakhir. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, keberadaan anak di dunia kerja tidak bisa 
dibiarkan karena juga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Masalah pekerja anak 
bisa diakibatkan oleh situasi keluarga, latar belakang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan 
lainnya. 

Sehingga, mengatasi persoalan pekerja anak harus dilakukan secara serius, terencana, dan 
berkelanjutan, serta dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. 
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"Maka dari itu, upaya penghapusan pekerja anak perlu melibatkan berbagai pihak dengan semua 
tingkatan, seperti sinergi pentahelix dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, juga 
organisasi masyarakat," katanya. 

Maka dari itu, dalam rangka Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, KemenPPPA bekerjasama 
dengan Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC Indonesia, dan PAACLA melakukan 
penilaian dan memberikan penghargaan kepada 17 pemerintah daerah dan lembaga yang 
menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan pekerja anak. 

Danone Indonesia merupakan salah satu dari perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga 
masyarakat, desa inovatif, dan pemerintah daerah yang mendapatkan apresiasi ini. 

Vera Galuh Sugijanto, Vice President General Secretary Danone Indonesia menyatakan rasa 
terima kasih terhadap penghargaan yang diberikan kepada pihaknya. 

"Melalui visi One Planet One Health, Danone Indonesia berkomitmen terhadap kesehatan anak, 
termasuk perlindungan hak anak. Dalam praktek bisnis, kami mewujudkan komitmen tersebut 
melalui peraturan perusahaan yang melarang mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun," jelas 
dia. 

Saat ini Danone Indonesia juga aktif dan menjadi anggota dari Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak 
Indonesia/ APSAI. 

Tidak hanya lewat peraturan perusahaan, Danone Indonesia juga mewujudkan komitmen 
tersebut melalui salah satu inisiatif keberlanjutannya. 

"Kami bekerjasama dengan LSM Jarak dan Veolia Services Indonesia mengembangkan proyek 
Inclusive Recycling Indonesia yang bertujuan untuk membangun ekosistem daur ulang yang 
inklusif dengan memberdayakan dan memberikan pelatihan serta akses kesehatan bagi para 
pemulung dan fasilitas pengumpulan sampah, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup 
secara sosial dan ekonomi," lanjut Vera. 

Dikatakan bila program ini telah menjangkau lebih dari 1100 pemulung dan memberikan 
pelatihan di 10 kota/kabupaten di Indonesia. "Terkait komitmen pencegahan pekerja anak, pada 
program ini, kami juga tidak memperbolehkan adanya pekerja anak di sepanjang rantai pasok 
pengumpulan botol bekas kami tersebut," jelas dia. 

Selain Danone Indonesia, terdapat 5 dunia usaha, 6 lembaga masyarakat, 2 desa inovatif, dan 
2 pemerintah daerah yang menerima menghargaan yang sama. Diharapkan, penghargaan ini 
mampu memotivasi lebih banyak pihak untuk menciptakan sinergi dalam upaya memberantas 
pekerja anak di Indonesia. 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangatlah penting karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tindakan ini perlu didukung dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial, dan 
tidak meninggalkan siapa pun 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya juga berharap kesepakatan serta 
komitmen di antara negara G20 juga dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-
G20 dan global 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya 
Goal No. 8 yaitu "Decent Work and Economic Growth". Sekjen Anwar mewakili Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada pertemuan para Menteri 
Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di 
Catania. 
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SEKJEN ANWAR PAPARKAN KOMITMEN INDONESIA DALAM MENDUKUNG 3 ISU 
PRIORITAS KETENAGAKERJAAN FORUM G20 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya 
Goal No. 8 yaitu "Decent Work and Economic Growth". 

Sekjen Anwar mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada 
pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' 
Meeting/G20-LEMM) di Catania. 

Menurut Sekjen Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota 
G20 dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati 
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 terkait 3 isu prioritas presidensi Italia yaitu 
pertama, penciptaan pekerjaan yang lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja perempuan. 
Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. 
Ketiga, memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap mengedepankan 
aspek kemanusiaan (humanis). 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi 
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Sekjen 
Anwar dalam pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and 
Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania (23/6/2021). 

Dalam mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, Sekjen Anwar menjelaskan, 
setidaknya ada 4 perhatian pemerintah Indonesia. 

Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi angkatan kerja 
perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja muda 
perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya. 

Kedua, Indonesia juga disebutnya berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan 
sosial yang memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua. 

"Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi 
pekerja disabilitas," ucapnya. 

Ketiga, terkait platform dan teleworking, ia menyatakan bahwa Indonesia memiliki perhatian 
berkaitan dengan arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. 

Meskipun demikian, sambungnya, penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan 
kondisi masing-masing negara anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung 
oleh organisasi internasional terkait. 

Keempat, perhatian Indonesia lainnya, yaitu memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat 
sebagai hak fundamental bagi pekerja di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi 
dan non-regulasi untuk melindungi pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang 
keselamatan dan kesehatan kerja, dan mendorong dialog sosial yang efektif. 

Ia menyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin 
kompleks ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat 
buruh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara 
dan produktif. 

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, 
termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapa pun," jelasnya. 
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Pada kesempatan itu, Sekjen Anwar tidak lupa menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan G20 
Employment Working Group dan LEMM di bawah Presidensi Italia dan Presidensi sebelumnya, 
Arab Saudi. 

Menurutnya, meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, pertemuan ini menunjukkan 
bahwa kita memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan, 
khususnya di sektor ketenagakerjaan. 

Namun, ia berharap pertemuan hari ini tidak hanya menghasilkan komitmen yang telah 
dirumuskan dalam sebuah deklarasi, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara konkret 
di masa depan. 

"Saya juga berharap kesepakatan serta komitmen di antara negara G20 juga dapat 
mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-G20 dan global," ujarnya. 
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Judul Pemkot Bandung percepat vaksinasi COVID-19 pegawai di 23 mal 

Nama Media jabar.antaranews.com 

Newstrend Vaksinasi COVID-19 untuk Tenaga Kerja 

Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/284478/pemkot-bandung-
percepat-vaksinasi-covid-19-pegawai-di-23-mal 

Jurnalis Yuniardi Ferdinan 

Tanggal 2021-06-24 21:03:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Proses vaksin dilaksanakan, mudah-mudahan 
semua terlayani 

neutral - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Tidur harus cukup. Kalau tidak ada kepentingan di 
malam hari maka jam 8 harus tidur. Kemudian harus cukup olahraga pagi 

positive - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Makan yang cukup dan bergizi. Kalau asupan gizi 
cukup, ditambah sudah divaksin, insyaallah sehat 

neutral - Yorisa Sativa (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung) Dari 474 
ribu (target) baru sekitar 250 ribu tervaksin, 10 persen dari 2.6 juta (penduduk) 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat vaksinasi COVID-19 kepada para 
pegawai dari 23 pusat perbelanjaan atau mal yang ada di Kota Bandung. 

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan dari 23 mal itu ada sebanyak 12.746 tenaga 
kerja yang menjadi sasaran vaksinasi. Dari total itu batu 4.451 orang atau 34,9 persen yang 
divaksinasi. 

 

PEMKOT BANDUNG PERCEPAT VAKSINASI COVID-19 PEGAWAI DI 23 MAL 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat vaksinasi COVID-19 kepada para 
pegawai dari 23 pusat perbelanjaan atau mal yang ada di Kota Bandung. 

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan dari 23 mal itu ada sebanyak 12.746 tenaga 
kerja yang menjadi sasaran vaksinasi. Dari total itu batu 4.451 orang atau 34,9 persen yang 
divaksinasi. 
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"Proses vaksin dilaksanakan, mudah-mudahan semua terlayani," kata Oded di Bandung, Jawa 
Barat, Kamis. 

Untuk itu, Oded meminta agar seluruh warga Kota Bandung menjaga kebersihan dan kondisi 
tubuh. Hal itu menurutnya merupakan salah satu upaya mencegah penularan COVID-19. 

"Tidur harus cukup. Kalau tidak ada kepentingan di malam hari maka jam 8 harus tidur. 
Kemudian harus cukup olahraga pagi," katanya. 

"Makan yang cukup dan bergizi. Kalau asupan gizi cukup, ditambah sudah divaksin, insyaallah 
sehat," ujar Oded. 

Sejauh ini, Dinas Kesehatan Kota Bandung mencatat proses vaksinasi yang telah dilakukan baru 
menyentuh angka 10 persen dari jumlah penduduk Kota Bandung. 

"Dari 474 ribu (target) baru sekitar 250 ribu tervaksin, 10 persen dari 2.6 juta (penduduk)," kata 
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bandung Yorisa Sativa. 

Menurutnya percepatan vaksinasi perlu terus dilakukan guna mengejar target kekebalan 
kelompok yang mengharuskan minimal 70 persen masyarakat telah divaksinasi. 

 

 

 

 

  



 

97 
 

Judul Dukungan Pemerintah soal 3 Isu Prioritas Ketenagakerjaan 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangatlah penting karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tindakan ini perlu didukung dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial, dan 
tidak meninggalkan siapa pun 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya juga berharap kesepakatan serta 
komitmen di antara negara G20 juga dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-
G20 dan global 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya 
Goal No. 8 yaitu 'Decent Work and Economic Growth'. Ia mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota 
G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania. Menurut Anwar, 
dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota G20 dapat berkontribusi 
dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati dalam deklarasi Menteri 
Ketenagakerjaan G20 terkait 3 isu prioritas presidensi Italia yaitu pertama, penciptaan pekerjaan 
yang lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja perempuan. Kedua, penyesuaian sistem 
perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. Ketiga, memastikan pekerjaan 
digital (platform) dan teleworking yang tetap mengedepankan aspek kemanusiaan (humanis). 
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DUKUNGAN PEMERINTAH SOAL 3 ISU PRIORITAS KETENAGAKERJAAN 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya 
Goal No. 8 yaitu 'Decent Work and Economic Growth'. Ia mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota 
G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania. 

Menurut Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota G20 
dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati 
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 terkait 3 isu prioritas presidensi Italia yaitu 
pertama, penciptaan pekerjaan yang lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja perempuan. 
Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. 
Ketiga, memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap mengedepankan 
aspek kemanusiaan (humanis). 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi 
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Anwar dalam 
keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021). 

Dalam mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, ia menjelaskan setidaknya ada 4 
perhatian pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi 
partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan 
produktivitas pekerja muda perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya. 

Kedua, Indonesia juga berkomitmen memperkuat pelaksanaan pelindungan sosial yang 
memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua. 

"Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi 
pekerja disabilitas," ucapnya. 

Ketiga, terkait platform dan teleworking. Ia menyatakan Indonesia memiliki perhatian berkaitan 
dengan arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. 

Meskipun demikian, penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan kondisi masing-
masing negara anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung oleh organisasi 
internasional terkait. 

Keempat, perhatian Indonesia lainnya, yaitu memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat 
sebagai hak fundamental bagi pekerja di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi 
dan non-regulasi untuk melindungi pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang 
keselamatan dan kesehatan kerja, dan mendorong dialog sosial yang efektif. 

Ia menyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin 
kompleks ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat 
buruh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara 
dan produktif. 

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, 
termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapa pun," jelasnya. 

Pada kesempatan itu, Anwar tidak juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan G20 
Employment Working Group dan LEMM di bawah Presidensi Italia dan Presidensi sebelumnya, 
Arab Saudi. Menurutnya, meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung, pertemuan ini 
menunjukkan bahwa kita memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat 
pemulihan, khususnya di sektor ketenagakerjaan. 
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Namun, ia berharap pertemuan hari ini tidak hanya menghasilkan komitmen yang telah 
dirumuskan dalam sebuah deklarasi, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara konkret 
di masa depan. 

"Saya juga berharap kesepakatan serta komitmen di antara negara G20 juga dapat 
mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-G20 dan global," ujarnya. 
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Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Malaysia pada 24 Juni 2021 memfasilitasi 
percepatan pemulangan 145 TKI kelompok rentan lewat Bandara Soekarno-Hatta. Semua TKI 
yang difasilitasi kepulangannya itu, telah menyelesaikan masa tahanannya, yang mayoritas 
karena pelanggaran keimigrasian. Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 TKI (PMI / 
Pekerja Migran Indonesia) tersebut diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok 
rentan. Mereka terdiri dari perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 
Dikarenakan pandemi Covid, kepulangan mereka menjadi terhambat dan harus tinggal di detensi 
imigrasi melebihi masa hukumannya. 

 

145 TKI DI MALAYSIA KELOMPOK RENTAN DIPULANGKAN KE INDONESIA 

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Malaysia pada 24 Juni 2021 memfasilitasi 
percepatan pemulangan 145 TKI kelompok rentan lewat Bandara Soekarno-Hatta. Semua TKI 
yang difasilitasi kepulangannya itu, telah menyelesaikan masa tahanannya, yang mayoritas 
karena pelanggaran keimigrasian. 

Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 TKI (PMI / Pekerja Migran Indonesia) tersebut 
diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari 
perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. Dikarenakan pandemi 
Covid, kepulangan mereka menjadi terhambat dan harus tinggal di detensi imigrasi melebihi 
masa hukumannya. 

Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan menjelaskan sesuai protokol kesehatan, seluruh 
PMI tersebut telah menjalani tes PCR sebelum kepulangan ke Indonesia dan seluruhnya 
dinyatakan negatif Covid-19. Proses tes PCR tersebut bahkan dipantau langsung oleh KBRI Kuala 
Lumpur. 

Setiba di Indonesia, TKI tersebut harus menjalani lagi dua kali tes PCR dan karantina selama 
lima hari di Wisma Pademangan demi memastikan zero imported cases. 
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Proses fasilitasi kepulangan ini bekerja sama dengan sejumlah Kementerian atau Lembaga, mulai 
dari keberangkatan di Malaysia hingga pemulangan ke daerah asal masing-masing pasca-
menjalani karantina. 

Sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020 hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri mencatat ada 
12.019 deportan WNI/PMI dari Malaysia yang difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. 
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Narasumber 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pemulangan PMIB/WNI hari ini 
merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan sejumlah 145 orang 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Untuk biaya pemulangan dari 
Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran 
pelindungan WNI 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Selanjutnya untuk proses 
pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemensos 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 
92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk enam orang balita dan lansia 1 orang 

 

Ringkasan 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang didepotasi dari Malaysia. Ke-145 PMIB itu tiba di Bandara Soekarno-
Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6), untuk selanjutnya menjalani karantina selama lima 
hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

 

BEGINI KONDISI 145 PEKERJA MIGRAN BERMASALAH YANG DIPULANGKAN 
KEMNAKER DARI MALAYSIA 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah/Warga Negara 
Indonesia (PMIB/WNI) yang didepotasi dari Malaysia. 

Ke-145 PMIB itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6), untuk 
selanjutnya menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, 
sebelum dipulangkan ke daerah asal. 
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"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sejumlah 145 orang, " ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono di Jakarta, Kamis 
(24/6). 

Suhartono menyatakan proses pemulanngan pekerja migran ini telah sesuai dan mengikuti 
protokol kesehatan. 

Seluruh PMIB/WNI telah menjalani tes PCR dan akan menjalani masa karantina selama lima hari 
sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu 
dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI, " kata Suhartono. 

Suhartono menjelaskan dari 145 PMIB itu sebanyak 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat, 
disusul Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat (10), Nusa 
Tenggara Timur dan Riau (5), Aceh (4), dan Lampung (3). 

PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 
Jambi, masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan satu orang PMI masing-masing berasal dari 
Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemensos," katanya Suhartono mengatakan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 
WNI/ PMI tersebut diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. 

Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat 
penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk enam orang 
balita dan lansia 1 orang, " katanya. 

Suhartono menambahkan pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah total keseluruhan 
PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan, karena pendataan masih terus dilakukan oleh 
Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI KL maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota 
Kinabalu, dan Tawau. 
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Ringkasan 

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat membuka sertifikasi 
kompetensi bidang perhotelan di Hotel Ayana Jakarta, Rabu (23/6). Sertifikasi tersebut digelar 
oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Rajawali Hospitality Nusantara (RHN). Menurut Kunjung, 
pandemi bukanlah halangan untuk terus mengasah kompetensi. Justru kondisi itu merupakan 
tantangan bagi seluruh peserta agar makin berdaya saing dan eksis di masa depan. 

 

LSP RHN SERTIFIKASI KOMPETENSI KARYAWAN HOTEL DI JAKARTA 

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat membuka sertifikasi 
kompetensi bidang perhotelan di Hotel Ayana Jakarta, Rabu (23/6). 

Sertifikasi tersebut digelar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Rajawali Hospitality Nusantara 
(RHN). 

Menurut Kunjung, pandemi bukanlah halangan untuk terus mengasah kompetensi. Justru kondisi 
itu merupakan tantangan bagi seluruh peserta agar makin berdaya saing dan eksis di masa 
depan. 

"Dalam suasana yang hari ini memerah (zona merah), tetapi masih menunjukkan kondisi yang 
prima untuk mengikuti sertifikasi kompetensi ini," kata Kunjung dalam sambutannya. 

Dia mengingatkan agar sepanjang pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk tetap mematuhi 
protokol kesehatan. 

Kunjung menjelaskan, sertifikasi kompetensi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sesuai dengan program pemerintah, yaitu 
mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing demi mewujudkan Indonesia Maju. 

Karena itu, dia berpesan kepada seluruh peserta asesi perhotelan itu untuk memanfaatkan sebaik 
mungkin program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) yang digelar selama dua hari, 
23-24 Juni 2021. 
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" BNSP sebagai sebuah badan diberi otoritas oleh negara untuk melakukan sertifikasi kompetensi 
sekaligus mempercepat tumbuh kembang SDM unggul," kata Kunjung. 

Pada kesempatan itu, Kunjung juga menyerahkan sertifikat kompetensi kepada sejumlah 
karyawan Hotel, yaitu Amanda Kencana Jaya (Receptionis Hotel Tribrata), Guspriadi Abi Anggoro 
(Receptionis Hotel Ra Simatupang), Raden Fitra (Room Attendant Novotel Cikini), dan Marshel 
Kaindeh (Front Office Level II Swissbell Pondok Indah). 

Sementara itu, General Manager Hotel Ayana Jakarta, Christian Hochtl menyambut baik 
sertifikasi kompetensi bagi karyawannya. 

Menurut dia, program itu sangat penting untuk mengasah keterampilan sekaligus pengakuan 
negara terhadap mereka. 

"Saya sangat senang dan saya bangga bahwa kami memiliki kesempatan untuk menyambut 
BNSP dan LSP Rajawali Hospitality Nusantara. Seluruh peserta harus tahu bahwa kalian dapat 
membuat reputasi yang baik untuk Indonesia," kata Christian. 

(*/adk/jpnn). 
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Pandemi Covid-19 bukanlah halangan untuk terus mengasah kompetensi. Justru kondisi itu 
merupakan tantangan bagi karyawan agar semakin berdaya saing dan semakin eksis di masa 
depan. "Dalam suasana yang hari ini memerah (zona merah), tapi kita masih menunjukkan 
kondisi kita yang prima untuk mengikuti sertifikasi kompetensi ini," ujar Ketua Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat, di sela Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja 
(PSKK) bidang perhotelan yang digelar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Rajawali Hospitality 
Nusantara (RHN) di Hotel Ayana Jakarta, Rabu 23 Juni 2021. 

 

MESKI PANDEMI, KARYAWAN HOTEL DI JAKARTA TETAP SEMANGAT IKUT 
PROGRAM PSKK BNSP 

Pandemi Covid-19 bukanlah halangan untuk terus mengasah kompetensi. Justru kondisi itu 
merupakan tantangan bagi karyawan agar semakin berdaya saing dan semakin eksis di masa 
depan. 

"Dalam suasana yang hari ini memerah (zona merah), tapi kita masih menunjukkan kondisi kita 
yang prima untuk mengikuti sertifikasi kompetensi ini," ujar Ketua Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP), Kunjung Masehat, di sela Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) 
bidang perhotelan yang digelar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Rajawali Hospitality Nusantara 
(RHN) di Hotel Ayana Jakarta, Rabu 23 Juni 2021. 

Adaptasi Pandemi, Kemendikbudristek Tingkatkan Kompetensi Guru dalam Teknologi Meski 
begitu, Kunjung mewanti-wanti penyelenggara sertifikasi kompetensi agar sepanjang 
pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Kunjung menjelaskan, sertifikasi kompetensi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sesuai dengan program pemerintah, yaitu 
mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing demi mewujudkan Indonesia Maju. 
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Karena itu, dia berpesan kepada seluruh peserta asessi perhotelan itu untuk memanfaatkan 
sebaik mungkin program PSKK yang digelar selama dua hari, 23-24 Juni 2021. 

"BNSP sebagai sebuah badan diberi otoritas oleh negara untuk melakukan sertifikasi kompetensi 
sekaligus mempercepat tumbuh kembang SDM unggul," tukas Kunjung. 

Dalam kesempatan itu Kunjung Masehat menyerahkan Sertifikat Kompetensi kepada sejumlah 
karyawan hotel di wilayah DKI Jakarta. Mereka adalah karyawan yang lulus uji kompetensi BNSP 
yang digelar beberapa waktu sebelumnya. 

Mereka yang memperoleh sertifikat kompetensi adalah Amanda Kencana Jaya (Receptionis Hotel 
Tribrata), Guspriadi Abi Anggoro (Receptionis Hotel Ra Simatupang), Raden Fitra (Room 
Attendant Novotel Cikini), dan Marshel Kaindeh (Front Office Level II Swissbell Pondok Indah). 

"Selamat kepada karyawan yang sudah dinyatakan kompeten. Sertifikat ini adalah pengakuan 
negara kepada Anda semua atas kompetensi masing-masing," kata Kunjung. 

(thm). 
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Sebanyak 145 warga negara Indonesia (WNI) pekerja migran kelompok rentan dari Malaysia tiba 
di Bandara Soekarno Hatta pada Kamis (24/6). Berdasarkan keterangan Kemlu, PMI yang 
direpatriasi telah menjalankan masa tahanannya. Mayoritas karena pelanggaran keimigrasian. 
Pemulangan dilakukan berdasarkan alasan kemanusiaan. 

 

145 PEKERJA MIGRAN DIPULANGKAN DARI MALAYSIA 

Sebanyak 145 warga negara Indonesia (WNI) pekerja migran kelompok rentan dari Malaysia tiba 
di Bandara Soekarno Hatta pada Kamis (24/6). 

Berdasarkan keterangan Kemlu, PMI yang direpatriasi telah menjalankan masa tahanannya. 
Mayoritas karena pelanggaran keimigrasian. Pemulangan dilakukan berdasarkan alasan 
kemanusiaan. 

"Mereka terdiri dari perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 
Dikarenakan pandemi Covid-19, kepulangan mereka menjadi terhambat dan harus tinggal di 
detensi imigrasi melebihi masa hukumannya," seperti dikutip dari keterangan. 

Proses kepulangan dipantau langsung oleh KBRI Kuala Lumpur. Sesuai protokol kesehatan, 
seluruh WNI/PMI tersebut telah menjalani tes PCR sebelum kepulangan ke Indonesia dan 
seluruhnya dinyatakan negatif Covid-19. 

Para WNI yang baru saja tiba harus menjalani kembali dua kali tes PCR dan karantina selama 5 
hari di Wisma Pademangan untuk memastikan zero imported cases. 

Proses fasilitasi kepulangan ini merupakan kerja sama yang baik antar Kementerian/Lembaga 
mulai dari keberangkatan di Malaysia hingga pemulangan ke daerah asal masing-masing pasca 
menjalani karantina. Sejak awal pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga saat ini, terdapat 12.019 
deportan WNI/PMI dari Malaysia yang berhasil difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. 

 

https://www.sinarharapan.co/umum/read/41720/145_
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Narasumber 

neutral - Doddy Nur Baskoro (Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo) Dengan ketrampilan yang 
telah dimiliki diharapkan peserta dapat menumbuhkan jiwa wirausaha mandiri serta terwujudnya 
kualitas sumberdaya manusia yang trampil, kompeten dan produktif pada bidang masing - 
masing kejuruan yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan operator di 
perusahaan/dunia usaha 

positive - Doddy Nur Baskoro (Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo) Program pelatihan yang 
ada di UPT BLK Kabupaten Probolinggo mengacu pada kebutuhan kompetensi yang ada di pasar 
kerja, sehingga lulusannya dapat diserap di dunia usaha dan industri 

positive - Doddy Nur Baskoro (Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo) Sehingga diperlukan 
memberikan pelatihan pada masyarakat usia produktif agar bisa bersaing di dunia kerja, yang 
diharapkan akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran 

 

Ringkasan 

Dalam rangka memberikan bekal ketrampilan kepada masyarakat, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) 
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo memberikan pelatihan berbasis 
kompetensi untuk lima kejuruan dengan sumber dana dari APBN. Kelima paket pelatihan 
kejuruan ini meliputi menjahit pakaian sesuai style I dengan 260 jam pelajaran (33 hari), instalasi 
listrik dengan 260 jam pelajaran (33 hari), computer operator assistant/basic office dengan 260 
jam pelajaran (33 hari), mekanik sepeda motor dengan 340 jam pelajaran (43 hari) dan 
pengelasan SMAW 3G dengan 340 jam pelajaran (43 hari). 

 

BLK BERIKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI LIMA KEJURUAN 

Dalam rangka memberikan bekal ketrampilan kepada masyarakat, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) 
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo memberikan pelatihan berbasis 
kompetensi untuk lima kejuruan dengan sumber dana dari APBN. 
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Kelima paket pelatihan kejuruan ini meliputi menjahit pakaian sesuai style I dengan 260 jam 
pelajaran (33 hari), instalasi listrik dengan 260 jam pelajaran (33 hari), computer operator 
assistant/basic office dengan 260 jam pelajaran (33 hari), mekanik sepeda motor dengan 340 
jam pelajaran (43 hari) dan pengelasan SMAW 3G dengan 340 jam pelajaran (43 hari). 

Masing – masing kejuruan diikuti 16 peserta sehingga total untuk lima paket pelatihan mencapai 
80 orang peserta. Jumlah pendaftar untuk semua kejuruan mencapai 336 orang. Kegiatan ini 
dibuka secara resmi oleh Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro 
didampingi Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Sukartadi, Kepala UPT BLK, Ali 
Imron beserta segenap instruktur, Kamis (24/6). 

Namun masih dalam kondisi pandemi Covid 19, maka pembukaan ini untuk masing – masing 
kejuruan hanya diwakili tujuh orang peserta, dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan 
(Prokes) secara ketat. 

Menurut Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro, pelatihan ini bertujuan 
untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan sesuai bidang kejuruan masing – masing dan 
meningkatkan ketrampilan masyarakat pada usia produktif yang tidak melanjutkan pendidikan. 

“Dengan ketrampilan yang telah dimiliki diharapkan peserta dapat menumbuhkan jiwa wirausaha 
mandiri serta terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang trampil, kompeten dan produktif 
pada bidang masing – masing kejuruan yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan 
operator di perusahaan/dunia usaha,” katanya. 

Menurut Doddy, pelatihan yang bersumber dari dana APBN ini dilakukan untuk melatih 
masyarakat pada usia produktif antara usia 18 sampai dengan 35 tahun. Dimana sasaran yang 
ingin dicapai pada kegiatan ini adalah untuk terciptanya kompetensi sumber daya manusia 
unggul demi tercapainya masyarakat terampil dan maju melalui program peningkatan 
kompetensi tenaga kerja dan produktivitas berupa pelatihan berbasis kompetensi. 

“Program pelatihan yang ada di UPT BLK Kabupaten Probolinggo mengacu pada kebutuhan 
kompetensi yang ada di pasar kerja, sehingga lulusannya dapat diserap di dunia usaha dan 
industri,” jelasnya. 

Dengan pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi, jelas Doddy, ditambah lagi lulusan dari 
pendidikan formal kurang terampil, beretos kerja rendah kurang profesional akan mengalami 
kesulitan masuk di pasar kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mengatasi hal ini UPT 
BLK Kabupaten Probolinggo berupaya memanfaatkan potensi yang ada, untuk mengurangi 
pengangguran melalui program peningkatan tenaga keja dan produktivitas berupa pelatihan 
berbasis kompetensi. 

“Sehingga diperlukan memberikan pelatihan pada masyarakat usia produktif agar bisa bersaing 
di dunia kerja, yang diharapkan akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran,” 
tambahnya. [wap] 

 

  



 

111 
 

Judul Angka Pekerja Anak Memprihatinkan di Masa Pandemi 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Pekerja Anak 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/humaniora/414297/angka-pekerja-anak-
memprihatinkan-di-masa-pandemi 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-24 20:23:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - I Gusti Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 
Berbagai upaya pemerintah telah membawa sejumlah kemajuan. Namun, angka pekerja anak di 
Indonesia masih memprihatinkan, terutama setelah pandemi. Maka dari itu, kami ingin 
mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontribusi dan integritasnya dalam upaya 
penanggulangan pekerja anak. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan peran terbaiknya 
untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Maka dari itu, upaya penghapusan pekerja 
anak perlu melibatkan berbagai pihak dengan semua tingkatan, seperti sinergi pentahelix dari 
pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, juga organisasi masyarakat 

positive - Vera Galuh Sugijanto (Vice President General Secretary Danone Indonesia) Kami 
bekerja sama dengan LSM Jarak dan Veolia Services Indonesia mengembangkan proyek 
Inclusive Recycling Indonesia bertujuan membangun ekosistem daur ulang yang inklusif dengan 
memberdayakan dan memberikan pelatihan serta akses kesehatan bagi para pemulung dan 
fasilitas pengumpulan sampah, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup secara sosial 
dan ekonomi. Program ini telah menjangkau lebih dari 1.100 pemulung dan memberikan 
pelatihan di 10 kota/kabupaten di Indonesia. 

 

Ringkasan 

ANAK merupakan calon pemimpin dan penerus cita-cita mulia bangsa Indonesia. Kerja sama 
berbagai pihak diperlukan untuk menjaga hak-hak anak, termasuk melindungi anak dari paksaan 
menjadi tenaga kerja dalam usia belia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (PPPA) I Gusti Bintang Darmawati mengatakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus 
untuk seluruh anak merupakan hal esensial untuk terwujudnya visi Indonesia Maju. Isu pekerja 
anak menjadi salah satu isu serius yang mengancam pemenuhan hak anak karena dapat 
mengganggu tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, hingga pendidikannya. Terlebih, 
penurunan pekerja anak merupakan salah satu dari lima isu prioritas perempuan dan anak yang 
menjadi target Kementerian PPPA hingga 2024. 
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ANGKA PEKERJA ANAK MEMPRIHATINKAN DI MASA PANDEMI 

ANAK merupakan calon pemimpin dan penerus cita-cita mulia bangsa Indonesia. Kerja sama 
berbagai pihak diperlukan untuk menjaga hak-hak anak, termasuk melindungi anak dari paksaan 
menjadi tenaga kerja dalam usia belia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (PPPA) I Gusti Bintang Darmawati mengatakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus 
untuk seluruh anak merupakan hal esensial untuk terwujudnya visi Indonesia Maju. Isu pekerja 
anak menjadi salah satu isu serius yang mengancam pemenuhan hak anak karena dapat 
mengganggu tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, hingga pendidikannya. Terlebih, 
penurunan pekerja anak merupakan salah satu dari lima isu prioritas perempuan dan anak yang 
menjadi target Kementerian PPPA hingga 2024. 

"Berbagai upaya pemerintah telah membawa sejumlah kemajuan. Namun, angka pekerja anak 
di Indonesia masih memprihatinkan, terutama setelah pandemi. Maka dari itu, kami ingin 
mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontribusi dan integritasnya dalam upaya 
penanggulangan pekerja anak. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan peran terbaiknya 
untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022," ulas Bintang dalam keterangan resmi, Kamis (24/6). 

Data BPS 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berusia 10-17 tahun. 
Bahkan berdasarkan data Sakernas, persentase pekerja anak di Indonesia meningkat dalam 
kurun waktu 2 tahun terakhir. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan keberadaan 
anak di dunia kerja tidak bisa dibiarkan karena juga berpengaruh pada kualitas sumber daya 
manusia. Masalah pekerja anak bisa diakibatkan oleh situasi keluarga, latar belakang ekonomi, 
pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. 

Karena itu, mengatasi persoalan pekerja anak harus dilakukan secara serius, terencana, dan 
berkelanjutan, serta dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. "Maka dari itu, upaya 
penghapusan pekerja anak perlu melibatkan berbagai pihak dengan semua tingkatan, seperti 
sinergi pentahelix dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, juga organisasi 
masyarakat," ujar Ida. 

Terkait hal itu, dalam rangka Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, Kementerian PPPA bekerja 
sama dengan Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC Indonesia, dan PAACLA 
melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada 17 pemerintah daerah dan lembaga 
yang menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan pekerja anak. Danone Indonesia 
merupakan salah satu dari perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga masyarakat, desa 
inovatif, dan pemerintah daerah yang mendapatkan apresiasi ini. Selain Danone Indonesia, 
terdapat 5 dunia usaha, 6 lembaga masyarakat, 2 desa inovatif, dan 2 pemerintah daerah yang 
menerima menghargaan yang sama. Diharapkan, penghargaan ini mampu memotivasi lebih 
banyak pihak untuk menciptakan sinergi dalam upaya memberantas pekerja anak di Indonesia. 

Vice President General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto menyatakan melalui 
visi One Planet One Health, pihaknya berkomitmen terhadap kesehatan anak, termasuk 
perlindungan hak anak. Dalam praktik bisnis, kami mewujudkan komitmen tersebut melalui 
peraturan perusahaan yang melarang mempekerjakan karyawan di bawah 18 tahun. Saat ini 
Danone Indonesia juga aktif dan menjadi anggota dari Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak 
Indonesia/ APSAI. 

Tidak hanya lewat peraturan perusahaan, pihaknya juga mewujudkan komitmen tersebut melalui 
salah satu inisiatif keberlanjutannya. "Kami bekerja sama dengan LSM Jarak dan Veolia Services 
Indonesia mengembangkan proyek Inclusive Recycling Indonesia bertujuan membangun 
ekosistem daur ulang yang inklusif dengan memberdayakan dan memberikan pelatihan serta 
akses kesehatan bagi para pemulung dan fasilitas pengumpulan sampah, sehingga mereka dapat 
meningkatkan taraf hidup secara sosial dan ekonomi. Program ini telah menjangkau lebih dari 
1.100 pemulung dan memberikan pelatihan di 10 kota/kabupaten di Indonesia." (OL-14). 
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Jurnalis Muhammad Subarkah 

Tanggal 2021-06-24 20:18:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat menyerahkan sertifikat 
kompetensi kepada sejumlah karyawan Hotel di wilayah DKI Jakarta. Mereka adalah karyawan 
yang lulus uji kompetensi BNSP yang digelar beberapa waktu sebelumnya. Penyerahan sertifikasi 
kompetensi itu dilakukan di sela Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) bidang 
perhotelan yang digelar. 

 

KARYAWAN HOTEL DI JAKARTA TERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI BNSP 

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat menyerahkan sertifikat 
kompetensi kepada sejumlah karyawan Hotel di wilayah DKI Jakarta. Mereka adalah karyawan 
yang lulus uji kompetensi BNSP yang digelar beberapa waktu sebelumnya. 

Penyerahan sertifikasi kompetensi itu dilakukan di sela Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja 
(PSKK) bidang perhotelan yang digelar. 
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Judul Lowongan Kerja Cirebon Terbaru Juni 2021, 2 Perusahaan Buka Loker 
Menarik, Umur 30 Bisa Melamar 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Lowongan Kerja di BUMN 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/24/lowongan-kerja-cirebon-
terbaru-juni-2021-2-perusahaan-buka-loker-menarik-umur-30-bisa-
melamar 

Jurnalis Yongky Yulius 

Tanggal 2021-06-24 20:13:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Berikut ini adalah info lowongan kerja Cirebon terbaru Juni 2021. Ada dua perusahaan yang 
sedang membuka loker Cirebon. Dihimpun TribunJabar.id dari laman Karirhub Kemnaker, 
perusahaan yang membuka lowongan itu adalah PT Indowooyang dan PT Cahaya Santosa 
Lestari. 

 

LOWONGAN KERJA CIREBON TERBARU JUNI 2021, 2 PERUSAHAAN BUKA LOKER 
MENARIK, UMUR 30 BISA MELAMAR 

Berikut ini adalah info lowongan kerja Cirebon terbaru Juni 2021. 

Ada dua perusahaan yang sedang membuka loker Cirebon. 

Dihimpun TribunJabar.id dari laman Karirhub Kemnaker, perusahaan yang membuka lowongan 
itu adalah PT Indowooyang dan PT Cahaya Santosa Lestari. 

Berikut ini info lengkapnya: PT. Indowooyang - Tegalsari, Plered, Kab. Cirebon, Jawa Barat 1. 
Research and Development Staff Persyaratan: - Pria/Wanita, 25 - 30 tahun - Gelar sarjana di 
bidang bioteknologi, teknologi pangan, atau setara dari universitas terkemuka. 

- Minimal 2 tahun pengalaman kerja di posisi yang sama di industri manufaktur makanan. 

- Pemikiran analitis yang baik dan ide pemecahan masalah. 

- Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal skill yang baik. 

- Dapat berbicara dalam bahasa Inggris adalah nilai tambah. 

- Penempatan di Cirebon. 
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Deskripsi pekerjaan: - Melakukan proses pembuatan sample yang ditentukan oleh 
pembeli/pemasaran. 

- Bertanggung jawab atas proses koordinasi proses persiapan sample produk yang ada. 

- Bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembuatan laporan dari pembuatan sample 
yang ditentukan. 

- Bertanggung jawab untuk menyusun komposisi produk dan spesifikasi bahan baku. 

Info lebih lengkap silakan akses laman berikut ini: LINK PT Cahaya Santosa Lestari - Ciperna, 
Talun (Cirebon Selatan), Kab. Cirebon, Jawa Barat 1. HR Manager Kualifikasi: - Minimum Gelar 
Sarjana di Sumber Daya Manusia, Manajemen atau setara. 

- Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai level Supervisor. 

- Pengalaman memimpin tim. 

- Pahami hukum perburuhan Indonesia. 

- Bersedia ditempatkan di Cirebon. 

Deskripsi pekerjaan: - Mengelola semua aktivitas rekrutmen dalam perusahaan menggunakan 
alat dan teknik rekrutmen recruitment. 

- Merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan dan tindakan departemen SDM. 

- Mengembangkan kebutuhan pelatihan untuk menerapkan dan memantau program pelatihan 
Kembangkan laporan dan data upah dan gaji untuk menentukan rencana kompensasi. 

- Membuat KPI, penilaian/penilaian kinerja, jalur karir & pergerakan orang (onboarding, rotasi, 
demosi, promosi & manajemen keluar) dalam organisasi. 

- Menangani aktivitas penggajian perusahaan. 
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Judul Indonesia Paparkan Langkah Mendukung Tiga Isu Prioritas 
Ketenagakerjaan Forum G20 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Forum G20 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/indonesia-paparkan-langkah-mendukung-
tiga-isu-prioritas-ketenagakerjaan-forum-g20 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-06-24 20:08:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangatlah penting karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Memanfaatkan sarana regulasi dan 
non-regulasi untuk melindungi pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang 
keselamatan dan kesehatan kerja, dan mendorong dialog sosial yang efektif 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya 
Goal No. 8 yaitu "Decent Work and Economic Growth". Anwar mewakili Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan 
anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania. 

 

INDONESIA PAPARKAN LANGKAH MENDUKUNG TIGA ISU PRIORITAS 
KETENAGAKERJAAN FORUM G20 

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan 
negara-negara anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, 
khususnya Goal No. 8 yaitu "Decent Work and Economic Growth". 

Anwar mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada 
pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' 
Meeting/G20-LEMM) di Catania. 
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Menurut Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota G20 
dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati 
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20. 

Adapun tiga isu prioritas presidensi Italia yaitu pertama, penciptaan pekerjaan yang lebih baik 
(decent) dan setara bagi pekerja perempuan. 

Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. 

Ketiga, memastikan pekerjaan digital ( platform ) dan teleworking yang tetap mengedepankan 
aspek kemanusiaan (humanis). 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi 
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Sekjen 
Kemnaker Anwar dalam pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour 
and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania (23/6). 

Anwar mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, Sekjen Anwar menjelaskan, 
setidaknya ada empat perhatian pemerintah Indonesia. 

Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi angkatan kerja 
perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja muda 
perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya. 

Kedua, Indonesia juga disebutnya berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan 
sosial yang memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua. 

"Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi 
pekerja disabilitas," ucapnya. 

Ketiga, lanjut eks Sekjen Kemendes PDTT itu, terkait platform dan teleworking. 

Dia menyatakan bahwa Indonesia memiliki perhatian berkaitan dengan arrangement atau 
regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. 

Meskipun demikian, sambungnya, penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan 
kondisi masing-masing negara anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung 
oleh organisasi internasional terkait. 

Keempat, perhatian Indonesia lainnya, yaitu memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat 
sebagai hak fundamental bagi pekerja di semua sektor. 

"Memanfaatkan sarana regulasi dan non-regulasi untuk melindungi pekerja, memperkuat 
kolaborasi dan koordinasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan mendorong dialog 
sosial yang efektif," bebernya. 

Dia menyakini kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin kompleks 
ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat buruh, 
organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara dan 
produktif. 
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Judul Kepala BP2MI: Pemulangan PMI dari Malaysia bukti negara hadir 

Nama Media jatim.antaranews.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://jatim.antaranews.com/berita/497386/kepala-bp2mi-
pemulangan-pmi-dari-malaysia-bukti-negara-hadir 
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Tanggal 2021-06-24 19:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Ini adalah bukti negara hadir dalam melindungi PMI. 
Negara ini hebat, negara memfasilitasi dan membiayai, tentu ini atas kerja sama 
antarkementerian/lembaga yang hebat pula, yang telah turut serta membantu saudara-saudara 
kita kembali ke Tanah Air 

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Banyak dari para deportan yang telah tinggal di 
depo tahanan Malaysia melebihi masa tahanannya, dengan kondisi yang kurang layak. Hal ini 
menimbulkan masalah kemanusiaan bagi individu, utamanya kelompok rentan 

 

Ringkasan 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan 
pemulangan 145 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia merupakan bukti kehadiran 
negara melindungi warganya. "Ini adalah bukti negara hadir dalam melindungi PMI. Negara ini 
hebat, negara memfasilitasi dan membiayai, tentu ini atas kerja sama antarkementerian/lembaga 
yang hebat pula, yang telah turut serta membantu saudara-saudara kita kembali ke Tanah Air," 
ujar Benny saat menjemput para PMI di Bandara Soekarno-Hatta, menurut keterangan resmi 
BP2MI diterima di Jakarta, Kamis. 

 

KEPALA BP2MI: PEMULANGAN PMI DARI MALAYSIA BUKTI NEGARA HADIR 

Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 
mengatakan pemulangan 145 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia merupakan bukti 
kehadiran negara melindungi warganya. 

"Ini adalah bukti negara hadir dalam melindungi PMI. Negara ini hebat, negara memfasilitasi dan 
membiayai, tentu ini atas kerja sama antarkementerian/lembaga yang hebat pula, yang telah 
turut serta membantu saudara-saudara kita kembali ke Tanah Air," ujar Benny saat menjemput 
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para PMI di Bandara Soekarno-Hatta, menurut keterangan resmi BP2MI diterima di Jakarta, 
Kamis. 

Kepulangan PMI terkendala tersebut merupakan salah satu bagian dari rencana kepulangan 
masal sebanyak 7.300 PMI, di mana 293 di antaranya diprioritaskan untuk pulang terlebih dahulu 
mengingat kondisinya yang rentan seperti mengalami sakit, lansia, ibu hamil, dan anak-anak. 

Adapun 145 PMI yang dipulangkan pada hari ini, Kamis (24/06), merupakan pemulangan kloter 
pertama, sementara 148 PMI lainnya rencananya akan dipulangkan pada kloter kedua pada pada 
27 Juni 2021. 

Benny menyampaikan kepulangan PMI terkendala yang sebagian besar adalah kelompok 
deportan itu juga merupakan bagian dari proses penegakan hukum dari pihak Malaysia. Peran 
Pemerintah Indonesia adalah memfasilitasi kepulangan dengan aman dan lancar, karena 
pemerintah tidak dapat melarang WNI untuk masuk ke wilayah Indonesia sesuai UU 
Keimigrasian. 

"Banyak dari para deportan yang telah tinggal di depo tahanan Malaysia melebihi masa 
tahanannya, dengan kondisi yang kurang layak. Hal ini menimbulkan masalah kemanusiaan bagi 
individu, utamanya kelompok rentan," jelas Benny. 

Kepulangan para tenaga kerja Indonesia (TKI) itu telah melewati prosedur protokol kesehatan 
yang ketat, menjalani tes PCR, karantina, dan koordinasi dengan seluruh kementerian dan 
lembaga serta pemerintah daerah untuk mengurangi potensi kasus impor COVID-19. 

Berdasarkan data yang dihimpun BP2MI di lapangan dari 145 PMI Terkendala yang dipulangkan 
dari Malaysia terdiri dari 92 laki-laki dan 53 perempuan. Kondisi kerentanan dialami PMI 
diantaranya yang sakit sebanyak 138 orang, ibu dengan anak sebanyak tiga orang, bayi tiga 
orang, dan satu orang lanjut usia. (*). 
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Judul Kepala BP2MI: Pemulangan PMI dari Malaysia bukti negara hadir 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2230598/kepala-bp2mi-
pemulangan-pmi-dari-malaysia-bukti-negara-hadir 

Jurnalis Prisca Triferna Violleta 

Tanggal 2021-06-24 19:55:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Ini adalah bukti negara hadir dalam melindungi PMI. 
Negara ini hebat, negara memfasilitasi dan membiayai, tentu ini atas kerja sama 
antarkementerian/lembaga yang hebat pula, yang telah turut serta membantu saudara-saudara 
kita kembali ke Tanah Air 

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Banyak dari para deportan yang telah tinggal di 
depo tahanan Malaysia melebihi masa tahanannya, dengan kondisi yang kurang layak. Hal ini 
menimbulkan masalah kemanusiaan bagi individu, utamanya kelompok rentan 

 

Ringkasan 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan 
pemulangan 145 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia merupakan bukti kehadiran 
negara melindungi warganya. "Ini adalah bukti negara hadir dalam melindungi PMI. Negara ini 
hebat, negara memfasilitasi dan membiayai, tentu ini atas kerja sama antarkementerian/lembaga 
yang hebat pula, yang telah turut serta membantu saudara-saudara kita kembali ke Tanah Air," 
ujar Benny saat menjemput para PMI di Bandara Soekarno-Hatta, menurut keterangan resmi 
BP2MI diterima di Jakarta, Kamis. 

 

KEPALA BP2MI: PEMULANGAN PMI DARI MALAYSIA BUKTI NEGARA HADIR 

Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 
mengatakan pemulangan 145 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia merupakan bukti 
kehadiran negara melindungi warganya. 

"Ini adalah bukti negara hadir dalam melindungi PMI. Negara ini hebat, negara memfasilitasi dan 
membiayai, tentu ini atas kerja sama antarkementerian/lembaga yang hebat pula, yang telah 
turut serta membantu saudara-saudara kita kembali ke Tanah Air," ujar Benny saat menjemput 
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para PMI di Bandara Soekarno-Hatta, menurut keterangan resmi BP2MI diterima di Jakarta, 
Kamis. 

Kepulangan PMI terkendala tersebut merupakan salah satu bagian dari rencana kepulangan 
masal sebanyak 7.300 PMI, di mana 293 di antaranya diprioritaskan untuk pulang terlebih dahulu 
mengingat kondisinya yang rentan seperti mengalami sakit, lansia, ibu hamil, dan anak-anak. 

Adapun 145 PMI yang dipulangkan pada hari ini, Kamis (24/06), merupakan pemulangan kloter 
pertama, sementara 148 PMI lainnya rencananya akan dipulangkan pada kloter kedua pada pada 
27 Juni 2021. 

Benny menyampaikan kepulangan PMI terkendala yang sebagian besar adalah kelompok 
deportan itu juga merupakan bagian dari proses penegakan hukum dari pihak Malaysia. Peran 
Pemerintah Indonesia adalah memfasilitasi kepulangan dengan aman dan lancar, karena 
pemerintah tidak dapat melarang WNI untuk masuk ke wilayah Indonesia sesuai UU 
Keimigrasian. 

"Banyak dari para deportan yang telah tinggal di depo tahanan Malaysia melebihi masa 
tahanannya, dengan kondisi yang kurang layak. Hal ini menimbulkan masalah kemanusiaan bagi 
individu, utamanya kelompok rentan," jelas Benny. 

Kepulangan para tenaga kerja Indonesia (TKI) itu telah melewati prosedur protokol kesehatan 
yang ketat, menjalani tes PCR, karantina, dan koordinasi dengan seluruh kementerian dan 
lembaga serta pemerintah daerah untuk mengurangi potensi kasus impor COVID-19. 

Berdasarkan data yang dihimpun BP2MI di lapangan dari 145 PMI Terkendala yang dipulangkan 
dari Malaysia terdiri dari 92 laki-laki dan 53 perempuan. Kondisi kerentanan dialami PMI 
diantaranya yang sakit sebanyak 138 orang, ibu dengan anak sebanyak tiga orang, bayi tiga 
orang, dan satu orang lanjut usia. 

 

 



 

122 
 

Judul 30 Perusahaan Siap Ramaikan Job Fair Virtual 

Nama Media harianbhirawa.co.id 

Newstrend Job Fair Disnakertrans Jawa Timur 

Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/30-perusahaan-siap-ramaikan-job-
fair-virtual/ 

Jurnalis Helmi Supriyatno 
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Warna Warna 
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News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Timur) Dengan mengkombinasikan antara teknik virtual/daring dan tatap muka terbatas. Hal 
tersebut dimaksudkan untuk menjaga efektifitas pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan 

 

Ringkasan 

Pemprov Jatim, Sebanyak 30 perusahaaan siap ramaikan mengikuti Job Fair secara virtual yang 
digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Timur. Dari 30 perusahaan 
tersebut, 20 perusahaan berpartisipasi di bulan Juni dan 10 perusahaan di bulan Juli 2021. 
Kadisnakertrans Provinsi Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, setelah pelaksanaan virtual, 
Disnakertrans akan menggelar secara tatap muka melalui penyaringan secara ketat yang 
dilakukan oleh panitia. Pelaksanaan tatap muka nantinya akan berlangsung pada minggu-minggu 
ini. 

 

30 PERUSAHAAN SIAP RAMAIKAN JOB FAIR VIRTUAL 

Pemprov Jatim, Sebanyak 30 perusahaaan siap ramaikan mengikuti Job Fair secara virtual yang 
digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Timur. Dari 30 perusahaan 
tersebut, 20 perusahaan berpartisipasi di bulan Juni dan 10 perusahaan di bulan Juli 2021. 

Kadisnakertrans Provinsi Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, setelah pelaksanaan virtual, 
Disnakertrans akan menggelar secara tatap muka melalui penyaringan secara ketat yang 
dilakukan oleh panitia. Pelaksanaan tatap muka nantinya akan berlangsung pada minggu-minggu 
ini. 

Lebih lanjut Himawan menyampaikan, sejak pandemi Covid-19 terjadi, berbagai kegiatan yang 
telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan refocussing anggaran. Tahun ini, 
2021 Disnakertrans Jatim memulai kembali pelaksanaan Job Fair secara hybrid. "Dengan 
mengkombinasikan antara teknik virtual/daring dan tatap muka terbatas. Hal tersebut 
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dimaksudkan untuk menjaga efektifitas pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan," 
tambahnya. 

Melalui Job Fair Virtual ini, Himawan mengharapkan adanya kerjasama HRD Perusahaan untuk 
dapat menyampaikan laporan penempatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Jawa Timur. 

Pandemi Covid-19, lanjut Himawan, menuntut semuanya untuk beradaptasi pada kebiasaan baru 
pada kehidupan sehari-hari. Kebutuhan beradaptasi juga berlaku pada semua elemen 
masyarakat dan bangsa termasuk pada dinas tenaga kerja.[rac]. 
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Judul Kemnaker Paparkan Komitmen Indonesia Dukung 3 Isu Prioritas 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangatlah penting karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tindakan ini perlu didukung dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial, dan 
tidak meninggalkan siapa pun 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya juga berharap kesepakatan serta 
komitmen di antara negara G20 juga dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-
G20 dan global 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya 
Goal No. 8 yaitu 'Decent Work and Economic Growth'. Sekjen Anwar mewakili Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada pertemuan para Menteri 
Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di 
Catania. 
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KEMNAKER PAPARKAN KOMITMEN INDONESIA DUKUNG 3 ISU PRIORITAS 
KETENAGAKERJAAN FORUM G20 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya 
Goal No. 8 yaitu 'Decent Work and Economic Growth'. 

Sekjen Anwar mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut pada 
pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' 
Meeting/G20-LEMM) di Catania. 

Menurut Sekjen Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota 
G20 dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati 
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 terkait 3 isu prioritas presidensi Italia yaitu 
pertama, penciptaan pekerjaan yang lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja perempuan. 
Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. 
Ketiga, memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap mengedepankan 
aspek kemanusiaan (humanis). 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi 
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Sekjen 
Anwar dalam pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and 
Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania (23/6). 

Dalam mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, Sekjen Anwar menjelaskan, 
setidaknya ada 4 perhatian pemerintah Indonesia. 

Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi angkatan kerja 
perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja muda 
perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya. 

Kedua, Indonesia juga disebutnya berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan 
sosial yang memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua. 

"Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi 
pekerja disabilitas," ucapnya. 

Ketiga, terkait platform dan teleworking, ia menyatakan bahwa Indonesia memiliki perhatian 
berkaitan dengan arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. 

Meskipun demikian, sambungnya, penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan 
kondisi masing-masing negara anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung 
oleh organisasi internasional terkait. 

Keempat, perhatian Indonesia lainnya, yaitu memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat 
sebagai hak fundamental bagi pekerja di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi 
dan non-regulasi untuk melindungi pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang 
keselamatan dan kesehatan kerja, dan mendorong dialog sosial yang efektif. 

Ia menyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin 
kompleks ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat 
buruh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara 
dan produktif. 

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, 
termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapa pun," jelasnya. 
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Pada kesempatan itu, Sekjen Anwar tidak lupa menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan G20 
Employment Working Group dan LEMM di bawah Presidensi Italia dan Presidensi sebelumnya, 
Arab Saudi. 

Menurutnya, meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, pertemuan ini menunjukkan 
bahwa kita memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan, 
khususnya di sektor ketenagakerjaan. 

Namun, ia berharap pertemuan hari ini tidak hanya menghasilkan komitmen yang telah 
dirumuskan dalam sebuah deklarasi, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara konkret 
di masa depan. 

"Saya juga berharap kesepakatan serta komitmen di antara negara G20 juga dapat 
mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-G20 dan global," ujarnya. 

[hhw]. 
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Judul 145 PMI Deportan Tiba dari Malaysia 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://rri.co.id/internasional/1090634/145-pmi-deportan-tiba-dari-
malaysia 

Jurnalis Retno Mandasari 

Tanggal 2021-06-24 19:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Kemenlu (NA) Mereka terdiri dari perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki 
riwayat penyakit. Dikarenakan pandemi Covid, kepulangan mereka menjadi terhambat dan harus 
tinggal di detensi imigrasi melebihi masa hukumannya 

neutral - Kemenlu (NA) Proses tes PCR tersebut dipantau langsung oleh KBRI Kuala Lumpur. 
Selanjutnya mereka harus menjalani kembali dua kali tes PCR dan karantina selama 5 hari di 
Wisma Pademangan untuk memastikan zero imported cases 

 

Ringkasan 

145 WNI Pekerja Migran Indonesia (PMI) kelompok rentan, tiba di tanah air, Kamis (24/6/2021). 
Keseluruhan WNI/PMI tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini telah menyelesaikan masa tahanannya, 
mayoritas karena pelanggaran keimigrasian. "Mereka terdiri dari perempuan, anak, lansia serta 
mereka yang memiliki riwayat penyakit. Dikarenakan pandemi Covid, kepulangan mereka 
menjadi terhambat dan harus tinggal di detensi imigrasi melebihi masa hukumannya," bunyi 
keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dikutip RRI.co.id, Kamis (24/6/2021). 

 

145 PMI DEPORTAN TIBA DARI MALAYSIA 

Jakarta: 145 WNI Pekerja Migran Indonesia (PMI) kelompok rentan, tiba di tanah air, Kamis 
(24/6/2021). Keseluruhan WNI/PMI tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini telah menyelesaikan 
masa tahanannya, mayoritas karena pelanggaran keimigrasian. 

"Mereka terdiri dari perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 
Dikarenakan pandemi Covid, kepulangan mereka menjadi terhambat dan harus tinggal di detensi 
imigrasi melebihi masa hukumannya," bunyi keterangan resmi Kementerian Luar Negeri 
(Kemenlu) RI dikutip RRI.co.id, Kamis (24/6/2021). 

Sesuai protokol kesehatan, seluruh WNI/PMI tersebut telah menjalani tes PCR sebelum 
kepulangan ke Indonesia dan seluruhnya dinyatakan negatif Covid-19. 
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"Proses tes PCR tersebut dipantau langsung oleh KBRI Kuala Lumpur. Selanjutnya mereka harus 
menjalani kembali dua kali tes PCR dan karantina selama 5 hari di Wisma Pademangan untuk 
memastikan zero imported cases," terang Kemenlu. 

Proses fasilitasi kepulangan ini merupakan kerja sama antar Kementerian/Lembaga, mulai dari 
keberangkatan di Malaysia hingga pemulangan ke daerah asal masing-masing pasca menjalani 
karantina. 

Sejak awal pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga saat ini, terdapat 12.019 deportan WNI/PMI 
dari Malaysia yang berhasil difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. (Foto : Kemenlu RI). 
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Judul Setelah Ketua RT/RW, Ning Ita beri tenaga keagamaan perlindungan 
BPJS Ketenagakerjaan 

Nama Media jatim.antaranews.com 

Newstrend Program BPJamsostek 

Halaman/URL https://jatim.antaranews.com/berita/497366/setelah-ketua-rt-rw-ning-
ita-beri-tenaga-keagamaan-perlindungan-bpjs-ketenagakerjaan 

Jurnalis Didik Kusbiantoro 
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Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur, Ika Puspitasari memperluas cakupan perlindungan sosial bagi 
warganya melalui berbagai kebijakan. Setelah tahun 2020 lalu memberikan jaminan BPJS 
Ketenagakerjaan kepada 872 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), tahun ini 
jaminan serupa juga diberikan kepada 1.876 tenaga keagamaan yang ada di Kota Mojokerto. 

 

SETELAH KETUA RT/RW, NING ITA BERI TENAGA KEAGAMAAN PERLINDUNGAN 
BPJS KETENAGAKERJAAN 

Kota Mojokerto - Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur, Ika Puspitasari memperluas cakupan 
perlindungan sosial bagi warganya melalui berbagai kebijakan. 

Setelah tahun 2020 lalu memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada 872 Ketua Rukun 
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), tahun ini jaminan serupa juga diberikan kepada 1.876 
tenaga keagamaan yang ada di Kota Mojokerto. 

Di antaranya, guru TPQ sebanyak 778 orang, muadzin dan tenaga kebersihan masjid sebanyak 
93 orang, takmir mushala sebanyak 284 orang, pemandi jenazah sebanyak 254 orang, penjaga 
makam sebanyak 65 orang, guru sekolah minggu sebanyak 120 orang, dan koster 26 orang. 

"Total lebih dari 2.600 yang kami cover dengan jaminan kematian sebagai dana pensiun pada 
mereka yang telah mencurahkan energi, pikiran dan waktunya secara sukarela membantu 
Pemerintah Kota Mojokerto.Sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada mereka, kami bentuk 
dalam sebuah regulasi yang mulai diterapkan tahun 2020 lalu," kata Wali Kota Mojokerto dalam 
keterangan Kamis. 

Regulasi tersebut dalam bentuk bantuan iuran daerah, yakni iuran kepesertaan Jaminan Sosial 
yang didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemkot Mojokerto yang termaktub dalam Peraturan 
Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah dan 
Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 
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Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan selama ini, Pemerintah Mojokerto 
masuk nominasi 10 besar pada Paritrana Award 2020. 

Kota Mojokerto menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang mewakili Provinsi Jawa Timur pada 
penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award 2019 yang 
diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan. 

Ning Ita, sapaan karib Wali Kota Ika Puspitasari, berharap jaminan kematian BPJS 
Ketenagakerjaan dimanfaatkan bagi peserta yang memiliki putra putri masih sedang dalam 
pendidikan. 

"Itu fokusnya diutamakan untuk biaya keberlanjutan pendidikan putra putrinya. Jangan sampai 
dengan meninggalnya si pencari nafkah ini, pendidikan putra putrinya terputus di tengah jalan. 
Karena kami ingin sumber daya manusia Kota Mojokerto ke depan memiliki peningkatan kualitas 
dan angka lamanya sekolah meningkat," tukasnya. 

Menurut Ning Ita, ketua RT dan ketua RW serta tenaga keagamaan merupakan ujung tombak 
yang selama ini bekerja secara sukarela untuk pemerintah Kota Mojokerto. Mereka memiliki 
fungsi informatif dan edukatif di lingkungannya. 

"Mereka sebagai figur juga berperan menyukseskan program-program Pemkot. Dengan 
kepemimpinannya, mereka menunjukkan keteladannya dalam kegiatan sehari-hari dengan 
penuh kesadaran dan keikhlasan. Mereka merupakan tonggak di akar rumput karena telah 
membantu mensosialisasikan program Pemkot," tukasnya. 
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Judul Pemulangan PMI dari Malaysia dimulai dari kelompok rentan 

Nama Media elshinta.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/238403/2021/06/24/pemulangan-pmi-
dari-malaysia-dimulai-dari-kelompok-rentan 
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Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai rencana InsyaAllah akan ada 
145 PMI bermasalah/warga negara Indonesia kelompok rentan seperti wanita hamil, orang tua, 
anak-anak dan orang sakit yang dipulangkan pukul 14.00 siang melalui Bandara Soekarno-Hatta 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Peran Kementerian Ketenagakerjaan 
adalah mengkoordinasikan dengan dinas-dinas daerah terkait dengan pemulangan dan juga 
rencana pengembangan kapasitas lewat balai latihan kerja (BLK) yang kita miliki 

 

Ringkasan 

Pemerintah mulai memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang diawali 
dengan kelompok rentan seperti wanita hamil dan anak-anak. "Sesuai rencana InsyaAllah akan 
ada 145 PMI bermasalah/warga negara Indonesia kelompok rentan seperti wanita hamil, orang 
tua, anak-anak dan orang sakit yang dipulangkan pukul 14.00 siang melalui Bandara Soekarno-
Hatta," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjawab ANTARA 
lewat aplikasi pesan, diterima di Jakarta, Kamis. 

 

PEMULANGAN PMI DARI MALAYSIA DIMULAI DARI KELOMPOK RENTAN 

Pemerintah mulai memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang diawali 
dengan kelompok rentan seperti wanita hamil dan anak-anak. 

"Sesuai rencana InsyaAllah akan ada 145 PMI bermasalah/warga negara Indonesia kelompok 
rentan seperti wanita hamil, orang tua, anak-anak dan orang sakit yang dipulangkan pukul 14.00 
siang melalui Bandara Soekarno-Hatta," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 
Anwar Sanusi menjawab ANTARA lewat aplikasi pesan, diterima di Jakarta, Kamis. 

Anwar menjelaskan bahwa pihak dari Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) bersama tim 
dari kementerian dan lembaga lain termasuk Kementerian Ketenagakerjaan akan bersiap di 
Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk mengoordinasikan para PMI tersebut. 
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Setibanya di Tanah Air, para pekerja migran itu selanjutnya dikarantina selama lima hari dan jika 
hasil tes kesehatan dinyatakan sehat maka akan dipulangkan ke daerah asal. 

Anwar menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan juga membantu mengkoordinasikan 
dengan dinas-dinas daerah terkait pemulangan para PMI itu ke daerah asalnya masing-masing. 

"Peran Kementerian Ketenagakerjaan adalah mengkoordinasikan dengan dinas-dinas daerah 
terkait dengan pemulangan dan juga rencana pengembangan kapasitas lewat balai latihan kerja 
(BLK) yang kita miliki," jelas Anwar. 

Sebelumnya, sekitar 7.200 tenaga kerja Indonesia dari Malaysia akan mulai dideportasi secara 
bertahap dimulai pada 24 Juni 2021. Gelombang kedua pemulangan sendiri rencananya 
dilakukan pada 27 Juni 2021. 

Mereka akan menjalani masa karantina selama lima hari di Wisma Atlet Jakarta sebelum akhirnya 
dipulangkan ke daerah asal. 
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Judul Bandung Percepat Vaksinasi Covid-19 untuk Karyawan di 23 Mal 
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Narasumber 

positive - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Proses vaksin dilaksanakan, mudah-mudahan 
semua terlayani 

neutral - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Tidur harus cukup. Kalau tidak ada kepentingan di 
malam hari maka jam 8 harus tidur. Kemudian harus cukup olahraga pagi 

positive - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Makan yang cukup dan bergizi. Kalau asupan gizi 
cukup, ditambah sudah divaksin, insyaallah sehat 

neutral - Yorisa Sativa (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung) Dari 474 
ribu (target) baru sekitar 250 ribu tervaksin, 10 persen dari 2.6 juta (penduduk) 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat vaksinasi Covid-19 kepada para pegawai 
dari 23 pusat perbelanjaan atau mal yang ada di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Oded M 
Danial mengatakan dari 23 mal itu ada sebanyak 12.746 tenaga kerja yang menjadi sasaran 
vaksinasi. Dari total itu batu 4.451 orang atau 34,9 persen yang divaksinasi. 

 

BANDUNG PERCEPAT VAKSINASI COVID-19 UNTUK KARYAWAN DI 23 MAL 

Bandung, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat vaksinasi Covid-19 kepada 
para pegawai dari 23 pusat perbelanjaan atau mal yang ada di Kota Bandung. 

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan dari 23 mal itu ada sebanyak 12.746 tenaga 
kerja yang menjadi sasaran vaksinasi. Dari total itu batu 4.451 orang atau 34,9 persen yang 
divaksinasi. 

"Proses vaksin dilaksanakan, mudah-mudahan semua terlayani," kata Oded di Bandung, Jawa 
Barat, Kamis (24/6/2021). 
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Untuk itu, Oded meminta agar seluruh warga Kota Bandung menjaga kebersihan dan kondisi 
tubuh. Hal itu menurutnya merupakan salah satu upaya mencegah penularan Covid-19. 

"Tidur harus cukup. Kalau tidak ada kepentingan di malam hari maka jam 8 harus tidur. 
Kemudian harus cukup olahraga pagi," katanya. 

"Makan yang cukup dan bergizi. Kalau asupan gizi cukup, ditambah sudah divaksin, insyaallah 
sehat," ujar Oded. 

Sejauh ini, Dinas Kesehatan Kota Bandung mencatat proses vaksinasi yang telah dilakukan baru 
menyentuh angka 10 persen dari jumlah penduduk Kota Bandung. 

"Dari 474 ribu (target) baru sekitar 250 ribu tervaksin, 10 persen dari 2.6 juta (penduduk)," kata 
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Bandung Yorisa Sativa. 

Menurutnya percepatan vaksinasi perlu terus dilakukan guna mengejar target kekebalan 
kelompok yang mengharuskan minimal 70 persen masyarakat telah divaksinasi. 

Sumber: ANTARA. 
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Judul Danone Raih Penghargaan KemenPPPA Terkait Komitmen Perlidungan 
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News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Narasumber 

positive - I Gusti Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 
Berbagai upaya pemerintah telah membawa sejumlah kemajuan. Namun, angka pekerja anak di 
Indonesia masih memprihantikan, terutama setelah pandemi. Maka dari itu, kami ingin 
mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontributsi dan integritasnya dalam upaya 
penanggulangan pekerja anak. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan peran terbaiknya 
untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Maka dari itu, upaya penghapusan pekerja 
anak perlu melibatkan berbagai pihak dengan semua tingkatan, seperti sinergi pentahelix dari 
pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, juga organisasi masyarakat 

positive - Vera Galuh Sugijanto (VP General Secretary Danone Indonesia) Melalui visi One Planet 
One Health, Danone Indonesia berkomitmen terhadap kesehatan anak, termasuk perlindungan 
hak anak. Dalam praktek bisnis, kami mewujudkan komitmen tersebut melalui peraturan 
perusahaan yang melarang mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun. Saat ini Danone 
Indonesia juga aktif dan menjadi anggota dari Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak 
Indonesia/APSAI 

neutral - Vera Galuh Sugijanto (VP General Secretary Danone Indonesia) Kami bekerjasama 
dengan LSM Jarak dan Veolia Services Indonesia mengembangkan proyek Inclusive Recycling 
Indonesia yang bertujuan untuk membangun ekosistem daur ulang yang inklusif dengan 
memberdayakan dan memberikan pelatihan serta akses kesehatan bagi para pemulung dan 
fasilitas pengumpulan sampah, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup secara sosial 
dan ekonomi 

negative - Vera Galuh Sugijanto (VP General Secretary Danone Indonesia) Terkait komitmen 
pencegahan pekerja anak, pada program ini, kami juga tidak memperbolehkan adanya pekerja 
anak di sepanjang rantai pasok pengumpulan botol bekas kami tersebut 

negative - Vera Galuh Sugijanto (VP General Secretary Danone Indonesia) Terkait komitmen 
pencegahan pekerja anak, pada program ini, kami juga tidak memperbolehkan adanya pekerja 
anak di sepanjang rantai pasok pengumpulan botol bekas kami tersebut. 
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Ringkasan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati 
memberikan penghargaan kepada Danone Indonesia sebagai salah satu perusahaan dan 
organisasi yang turut berkomitmen dan melakukan berbagai inisiatif dalam menanggulangi isu 
pekerja anak. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam kesempatan yang sama menuturkan, 
keberadaan anak di dunia kerja tidak bisa dibiarkan karena juga berpengaruh pada kualitas 
sumber daya manusia. Masalah pekerja anak bisa diakibatkan oleh situasi keluarga, latar 
belakang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Sehingga, mengatasi persoalan 
pekerja anak harus dilakukan secara serius, terencana, dan berkelanjutan, serta dilaksanakan 
secara terpadu dan terintegrasi. 

 

DANONE RAIH PENGHARGAAN KEMENPPPA TERKAIT KOMITMEN PERLIDUNGAN 
ANAK 

JAKARTA, - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang 
Darmawati memberikan penghargaan kepada Danone Indonesia sebagai salah satu perusahaan 
dan organisasi yang turut berkomitmen dan melakukan berbagai inisiatif dalam menanggulangi 
isu pekerja anak. 

Penghargaan diterima oleh VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto secara 
virtual, Rabu (23/6/2021). 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati 
menyatakan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus untuk seluruh anak merupakan hal 
esensial untuk terwujudnya visi Indonesia Maju. Isu pekerja anak adalah salah satu isu serius 
yang mengancam terpenuhinya hak anak karena dapat mengganggu tumbuh kembang, 
kesehatan, keselamatan, hingga pendidikannya. Terlebih, penurunan pekerja anak merupakan 
salah satu dari 5 isu prioritas perempuan dan anak yang menjadi target KemenPPPA hingga 
2024. 

"Berbagai upaya pemerintah telah membawa sejumlah kemajuan. Namun, angka pekerja anak 
di Indonesia masih memprihantikan, terutama setelah pandemi. Maka dari itu, kami ingin 
mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontributsi dan integritasnya dalam upaya 
penanggulangan pekerja anak. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan peran terbaiknya 
untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022," lanjut Menteri Bintang saat menyampaikan 
sambutannya. 

Data BPS 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berusia 10-17 tahun. 
Bahkan berdasarakan data Sakernas, presentase pekerja anak di Indonesia meningkat dalam 
kurun waktu 2 tahun terakhir. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam kesempatan yang sama menuturkan, keberadaan 
anak di dunia kerja tidak bisa dibiarkan karena juga berpengaruh pada kualitas sumber daya 
manusia. Masalah pekerja anak bisa diakibatkan oleh situasi keluarga, latar belakang ekonomi, 
pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Sehingga, mengatasi persoalan pekerja anak harus 
dilakukan secara serius, terencana, dan berkelanjutan, serta dilaksanakan secara terpadu dan 
terintegrasi. 

"Maka dari itu, upaya penghapusan pekerja anak perlu melibatkan berbagai pihak dengan semua 
tingkatan, seperti sinergi pentahelix dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, juga 
organisasi masyarakat," imbuh Menteri Ida. 
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Dalam rangka Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, KemenPPPA bekerjasama dengan Bappenas, 
Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC Indonesia, dan PAACLA melakukan penilaian dan 
memberikan penghargaan kepada 17 pemerintah daerah dan lembaga yang menunjukkan 
komitmen dalam upaya penurunan pekerja anak. Danone Indonesia merupakan salah satu dari 
perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga masyarakat, desa inovatif, dan pemerintah daerah 
yang mendapatkan apresiasi ini. 

Vera Galuh Sugijanto, Vice President General Secretary Danone Indonesia menyatakan rasa 
terima kasih terhadap penghargaan yang diberikan. "Melalui visi One Planet One Health, Danone 
Indonesia berkomitmen terhadap kesehatan anak, termasuk perlindungan hak anak. Dalam 
praktek bisnis, kami mewujudkan komitmen tersebut melalui peraturan perusahaan yang 
melarang mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun. Saat ini Danone Indonesia juga aktif dan 
menjadi anggota dari Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia/APSAI," urainya. 

Tidak hanya lewat peraturan perusahaan, Danone Indonesia juga mewujudkan komitmen 
tersebut melalui salah satu inisiatif keberlanjutannya "Kami bekerjasama dengan LSM Jarak dan 
Veolia Services Indonesia mengembangkan proyek Inclusive Recycling Indonesia yang bertujuan 
untuk membangun ekosistem daur ulang yang inklusif dengan memberdayakan dan memberikan 
pelatihan serta akses kesehatan bagi para pemulung dan fasilitas pengumpulan sampah, 
sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup secara sosial dan ekonomi," ujar Vera. 

Program ini telah menjangkau lebih dari 1.100 pemulung dan memberikan pelatihan di 10 
kota/kabupaten di Indonesia. "Terkait komitmen pencegahan pekerja anak, pada program ini, 
kami juga tidak memperbolehkan adanya pekerja anak di sepanjang rantai pasok pengumpulan 
botol bekas kami tersebut." lanjut Vera. 

Selain Danone Indonesia, terdapat 5 dunia usaha, 6 lembaga masyarakat, 2 desa inovatif, dan 
2 pemerintah daerah yang menerima menghargaan yang sama. Diharapkan, penghargaan ini 
mampu memotivasi lebih banyak pihak untuk menciptakan sinergi dalam upaya memberantas 
pekerja anak di Indonesia. 

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id). 
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Narasumber 

positive - Ahmad Salabi (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Lampung) Total 
7.200 PMI asal berbagai provinsi yang bekerja di Malaysia dan dideportasi secara bertahap akan 
pulang dimulai pada hari ini. Dan ada sembilan orang dari Lampung yang dipulangkan pada 
tahap pertama ini 

positive - Ahmad Salabi (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Lampung) Nanti 
akan menjalani tes cepat ulang oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, jika negatif COVID-19 
maka akan kembali ke kampung halaman namun bila mereka positif maka akan di karantina di 
BLK Lampung ataupun Asrama Haji 

negative - Ahmad Salabi (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Lampung) Mereka 
sebelum kembali ke Indonesia tentu sudah di tes usap, dan menjalani karantina. Namun kita 
juga akan kembali periksa sebelum kembali ke kabupaten dan kota di Provinsi Lampung 

negative - Ahmad Salabi (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Lampung) PMI 
yang kembali ke Lampung sampai dengan Juni terinci 12 orang PMI karena sakit, 8 orang jenazah 
PMI, 53 orang PMI habis kontrak ataupun terkendala seperti overstay, ataupun penempatan 
ilegal 

positive - Ahmad Salabi (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Lampung) Mereka 
dipulangkan salah satunya karena adanya pandemi COVID-19, dan untuk mengantisipasi adanya 
persebaran kasus kita akan terus berkoordinasi untuk melakukan karantina dan tes cepat ulang 
kepada PMI 

 

Ringkasan 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Lampung Ahmad Salabi mengatakan 
sembilan orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Lampung yang pulang akan menjalani tes 
cepat antigen ulang sebelum kembali ke kampung halaman. "Total 7.200 PMI asal berbagai 
provinsi yang bekerja di Malaysia dan dideportasi secara bertahap akan pulang dimulai pada hari 
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ini. Dan ada sembilan orang dari Lampung yang dipulangkan pada tahap pertama ini," ujar 
Ahmad Salabi, saat dihubungi di Bandarlampung, Kamis. 

 

SEMBILAN PMI AKAN JALANI TES CEPAT ULANG SEBELUM PULANG KAMPUNG 

Bandarlampung - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Lampung Ahmad Salabi 
mengatakan sembilan orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Lampung yang pulang akan 
menjalani tes cepat antigen ulang sebelum kembali ke kampung halaman. 

"Total 7.200 PMI asal berbagai provinsi yang bekerja di Malaysia dan dideportasi secara bertahap 
akan pulang dimulai pada hari ini. Dan ada sembilan orang dari Lampung yang dipulangkan pada 
tahap pertama ini," ujar Ahmad Salabi, saat dihubungi di Bandarlampung, Kamis. 

Ia mengatakan sembilan orang PMI tersebut ikut serta dalam pemulangan 145 PMI di tahap 
pertama, dan para pekerja migran asal Lampung tersebut akan menjalani tes cepat antigen 
ulang sebelum kembali ke kampung halaman masing-masing. 

"Nanti akan menjalani tes cepat ulang oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, jika negatif 
COVID-19 maka akan kembali ke kampung halaman namun bila mereka positif maka akan di 
karantina di BLK Lampung ataupun Asrama Haji," ucapnya. 

Menurutnya, para PMI bermasalah yang dipulangkan tersebut akan menjalani karantina selama 
5 hari di Wisma Pademangan ataupun di pelabuhan perbatasan Indonesia. 

"Mereka sebelum kembali ke Indonesia tentu sudah di tes usap, dan menjalani karantina. Namun 
kita juga akan kembali periksa sebelum kembali ke kabupaten dan kota di Provinsi Lampung," 
katanya. 

Ia menjelaskan sampai dengan Juni 2021 tercatat ada 73 orang PMI asal Lampung yang 
difasilitasi kembali ke kabupaten dan kota. 

"PMI yang kembali ke Lampung sampai dengan Juni terinci 12 orang PMI karena sakit, 8 orang 
jenazah PMI, 53 orang PMI habis kontrak ataupun terkendala seperti overstay, ataupun 
penempatan ilegal," ucapnya. 

Dia mengatakan untuk mengantisipasi adanya persebaran COVID-19 akibat adanya kepulangan 
PMI tersebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan 
karantina dan tes cepat antigen kepada PMI yang pulang. 

"Mereka dipulangkan salah satunya karena adanya pandemi COVID-19, dan untuk 
mengantisipasi adanya persebaran kasus kita akan terus berkoordinasi untuk melakukan 
karantina dan tes cepat ulang kepada PMI," katanya. 
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Ringkasan 

Kado yang diterimakan Pemkot Mojokerto kepada warganya dalam rangkaian memperingati Hari 
Ulang tahun Pemkot ke 103 tahun 2021. Memang tergolong istimewah. Pasalnya janji Walikota 
Mojokerto, Ika Puspitasari yakni di bulan Juni 2021 ini bakal memberikan BPJS. Ketenaga kerjaan 
kepada seluruh tenaga keagamaan yang berjumlah 1876 orang di wilayah Pemkot Mojokerto, 
benar-benar direalisasikan. 

 

WALI KOTA MOJOKERTO HADIAHI BPJS 1.876 TENAGA KEAGAMAAN 

Wali Kota Mojokerto saat Memberikan BPJS kepada aklih waris seorang ketua RW. 

Kado yang diterimakan Pemkot Mojokerto kepada warganya dalam rangkaian memperingati Hari 
Ulang tahun Pemkot ke 103 tahun 2021. Memang tergolong istimewah. 

Pasalnya janji Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari yakni di bulan Juni 2021 ini bakal memberikan 
BPJS. Ketenaga kerjaan kepada seluruh tenaga keagamaan yang berjumlah 1876 orang di 
wilayah Pemkot Mojokerto, benar-benar direalisasikan. 

Ke 1.876 tenaga keagamaan tersebut,terperinci, guru TPQ sebanyak 778 orang, muadzin dan 
tenaga kebersihan masjid sebanyak 93 orang, takmir mushola sebanyak 284 orang, pemandi 
jenazah sebanyak 254 orang, penjaga makam sebanyak 65 orang, guru sekolah minggu 
sebanyak 120 orang dan koster 26 orang. 

Mengomentari kado istimewah secara massal ini, Walikota Ika Puspitasari. Kamis 24/6/21. 
menjelaskan, jika jumlah total dari tenaga ini sebenarnya lebih dari 2600 an yang kami cover 
dengan jaminan kematian sebagai dana pensiun pada mereka yang telah mencurahkan energi, 
pikiran dan waktunya secara sukarela membantu Pemerintah Kota Mojokerto. 

Hal ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada mereka, kami bentuk dalam sebuah 
regulasi yang mulai diterapkan tahun 2020 lalu. 

Regulasi tersebut dalam bentuk bantuan iuran daerah, yakni iuran kepesertaan Jaminan Sosial 
yang didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemkot Mojokerto yang termaktub dalam Peraturan 
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Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah dan 
Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan selama ini, akhirnya Pemerintah 
Mojokerto masuk nominasi 10 besar pada Paritrana Award 2020. Kota Mojokerto menjadi satu-
satunya kabupaten/kota yang mewakili Provinsi Jawa Timur pada penganugerahan penghargaan 
jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award 2019 yang diinisiasi pemerintah pusat melalui 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 
bersama BPJS Ketenagakerjaan. jelas Walikota. 

Lebih lanjut ditambahkan Walikota Untuk itu saya berharap, jaminan kematian BPJS 
Ketenagakerjaan dimanfaatkan bagi peserta yang memiliki putra putri masih sedang dalam 
pendidikan. 

"Itu fokusnya diutamakan untuk biaya keberlanjutan pendidikan putra putrinya. Jangan sampai 
dengan meninggalnya si pencari nafkah ini, pendidikan putra putrinya terputus di tengah jalan. 
Karena kami ingin sumber daya manusia Kota Mojokerto ke depan memiliki peningkatan kualitas 
dan angka lamanya sekolah meningkat. 

Dijelaskan Walikota jika ketua RT dan ketua RW serta tenaga keagamaan merupakan ujung 
tombak yang selama ini bekerja secara sukarela untuk pemerintah Kota Mojokerto. Mereka 
memiliki fungsi informatif dan edukatif di lingkungannya. 

"Mereka sebagai figure juga berperan mensukseskan program-program Pemkot. Dengan 
kepemimpinannya, mereka menunjukkan keteladannya dalam kegiatan sehari-hari dengan 
penuh kesadaran dan keikhlasan. Mereka merupakan tonggak di akar rumput karena telah 
membantu mensosialisasikan program Pemkot," tukasnya. (min). 
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Narasumber 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Program ini memberi peluang kerja bagi calon 
dan mantan (ex) PMI 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Pada data yang sama, sebanyak 120.648 atau 
2,19 persen dari total penerima Kartu Prakerja adalah mantan PMI 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Mantan PMI datang dari 150 negara, punya skill 
unik dan berkompetensi. Diharapkan Kartu Prakerja bisa memberikan reskilling untuk PMI yang 
baru pulang, sambil menunggu masa Covid-19 usai 

 

Ringkasan 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, program Kartu Prakerja saat ini telah 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Termasuk, bagi calon dan mantan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI). "Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan (ex) PMI," kata 
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri rapat program Kartu Prakerja di Jakarta, 
dikutip dari siaran pers, Kamis (24/6/2021). 

 

MOELDOKO: KARTU PRAKERJA BUKA PELUANG KERJA BAGI CALON DAN EKS 
PEKERJA MIGRAN 

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, program Kartu Prakerja saat ini telah 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Termasuk, bagi calon dan mantan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI). 

"Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan (ex) PMI," kata Kepala Staf 
Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri rapat program Kartu Prakerja di Jakarta, dikutip dari 
siaran pers, Kamis (24/6/2021). 
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Dia menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi III Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian periode 15 November-15 Desember 2020, tercatat jumlah penerima Kartu 
Prakerja mencapai 3,38 juta. Dari jumlah itu, 337.154 atau 6,12 persen merupakan calon PMI. 

"Pada data yang sama, sebanyak 120.648 atau 2,19 persen dari total penerima Kartu Prakerja 
adalah mantan PMI," ujar Moeldoko. 

Menurut dia, catatan tersebut tidak lepas dari kolaborasi pengelola Kartu Prakerja dengan Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pendampingan untuk ex-PMI juga dilakukan 
mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga masuk learning management system dengan 92 
layanan. 

"PMI Kartu Prakerja menunjukkan ada potensi peralihan dari unskilled labor ke skilled labor. Hal 
ini karena seperlima calon PMI berpendidikan Sarjana," jelas Moeoldoko. 

Kendati begitu, dia menilau perlunya kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja terkait pertanggungjawabannya. 

Di sisi lain, Manajemen Pelaksana Operasi (PMO) Kartu Prakerja sudah mengumpulkan data yang 
berasal dari Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja dan data karantina PMI di Wisma Atlet. Data 
Wisma Atlet bisa menjadi pilot project pemberdayaan di daerah. 

"Mantan PMI datang dari 150 negara, punya skill unik dan berkompetensi. Diharapkan Kartu 
Prakerja bisa memberikan reskilling untuk PMI yang baru pulang, sambil menunggu masa Covid-
19 usai," tutur Moeldoko. 
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Narasumber 

negative - siaran pers Kemenlu (NA) Keseluruhan WNI/PMI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta 
ini telah menyelesaikan masa tahanannya, mayoritas karena pelanggaran keimigrasian 

negative - siaran pers Kemenlu (NA) Dikarenakan pandemi Covid-19, kepulangan mereka 
menjadi terhambat dan harus tinggal di detensi imigrasi melebihi masa hukumannya 

 

Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI di Malaysia memulangkan 145 WNI pekerja 
migran Indonesia (PMI) dari Malaysia pada Kamis (24/6/2021). Mereka yang dipulangkan 
merupakan PMI deportan yang tergolong kelompok rentan. "Keseluruhan WNI/PMI yang tiba di 
Bandara Soekarno-Hatta ini telah menyelesaikan masa tahanannya, mayoritas karena 
pelanggaran keimigrasian," demikian keterangan tertulis sebagaimana dilansir dari laman resmi 
Kementerian Luar Negeri, Kamis. 

 

MAYORITAS LANGGAR IMIGRASI, 145 WNI DIPULANGKAN DARI MALAYSIA 

JAKARTA, - Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI di Malaysia memulangkan 145 WNI 
pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia pada Kamis (24/6/2021). 

Mereka yang dipulangkan merupakan PMI deportan yang tergolong kelompok rentan. 

"Keseluruhan WNI/PMI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini telah menyelesaikan masa 
tahanannya, mayoritas karena pelanggaran keimigrasian," demikian keterangan tertulis 
sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis. 

"Dikarenakan pandemi Covid-19, kepulangan mereka menjadi terhambat dan harus tinggal di 
detensi imigrasi melebihi masa hukumannya," demikian siaran pers Kemenlu. 
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Sebelum dipulangkan ke Tanah Air, semua WNI/PMI tersebut telah menjalani tes PCR. Hasil tes 
menunjukkan seluruhnya negatif Covid-19. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.Daftarkan email Proses tes PCR itu pun 
dipantau langsung oleh Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. 

Setibanya di Indonesia, para PMI diwajibkan menjalani 2 kali tes PCR dan karantina selama 5 
hari di Wisma Pademangan. Hal ini untuk memastikan tidak ada importasi kasus virus corona. 

Adapun sejak awal pandemi Covid-19 hingga saat ini, tercatat 12.019 deportan WNI/PMI dari 
Malaysia yang berhasil difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. 
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Judul Moeldoko sebut kartu prakerja beri peluang kerja calon dan mantan 
pekerja migran 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/moeldoko-sebut-kartu-prakerja-
beri-peluang-kerja-calon-dan-mantan-pekerja-migran 

Jurnalis Abdul Basith Bardan 

Tanggal 2021-06-24 18:19:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Program ini memberi peluang kerja bagi calon 
dan mantan PMI 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Perlu kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, 
Kemenaker dan Kartu Prakerja untuk pertanggungjawabannya 

 

Ringkasan 

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut, kartu prakerja memberi peluang bagi calon dan 
mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari total 3,38 juta penerima kartu prakerja, sebanyak 
337.154 atau 6,12% penerima merupakan calon PMI. Sementara itu sebanyak 120.648 atau 
2,19% penerima merupakan mantan PMI. 

 

MOELDOKO SEBUT KARTU PRAKERJA BERI PELUANG KERJA CALON DAN MANTAN 
PEKERJA MIGRAN 

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut, kartu prakerja memberi peluang bagi calon dan 
mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Dari total 3,38 juta penerima kartu prakerja, sebanyak 337.154 atau 6,12% penerima merupakan 
calon PMI. Sementara itu sebanyak 120.648 atau 2,19% penerima merupakan mantan PMI. 

"Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan PMI," ujar Moeldoko dalam siaran 
pers, Kamis (24/6). 

Angka tersebut disampaikan Moeldoko sebagai hasil dari kerja sama kartu prakerja dengan 
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI melakukan pendampingan 
kepada mantan PMI hingga masuk pada pelatihan. 
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Sementara PMI Kartu Prakerja menunjukkan ada potensi peralihan dari unskilled labor ke skilled 
labor. Menanggapi capaian tersebut Moeldoko meminta admaya kerja sama antara kartu 
prakerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Perlu kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, Kemenaker dan Kartu Prakerja untuk 
pertanggungjawabannya," terang Moeldoko. 

Moeldoko menyebut adanya data karantina PMI yang datang dari 150 negara. Diharapkan kartu 
prakerja bisa memberikan reskilling untuk PMI yang baru pulang selama masa pandemi virus 
corona (Covid-19). 

Sebagai informasi, kondisi pandemi Covid-19 membuat sejumlah PMI harus kembali ke tanah 
air. Kebijakan sejumlah negara pun membuat keberangkatan PMI tertunda. 

 

 

 

  



 

148 
 

Judul Indonesia Masuk Kategori A1 bagi Hong Kong, Ini Efek yang Harus 
Diterima 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend WNI Positif COVID-19 di Indonesia 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/24/indonesia-masuk-kategori-
a1-bagi-hong-kong-ini-efek-yang-harus-diterima 

Jurnalis Giri 

Tanggal 2021-06-24 18:19:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) (NA) Pemerintah Hong Kong telah 
mengumumkan bahwa mulai tanggal 25 Juni 2021 akan menetapkan status Indonesia menjadi 
negara kategori A1 

positive - siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) (NA) Kebijakan ini bersifat sementara 
dan akan dikaji ulang secara periodik 

positive - siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) (NA) KJRI Hong Kong akan terus 
memantau perkembangan kebijakan ini. Hotline KJRI Hong Kong pada WA +852 67730466 dan 
+852 6894 2799 

 

Ringkasan 

Label kategori negara A1 atau berisiko tinggi penularan Covid-19 disandang Indonesia. Yang 
menetapkan status itu adalah pemerintah Hong Kong. Sementara itu, khusus bagi pekerja 
migran Indonesia (PMI) yang terdampak kebijakan ini bisa segera menghubungi pihak pemberi 
kerja dan agen masing-masing. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong akan 
memastikan pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

INDONESIA MASUK KATEGORI A1 BAGI HONG KONG, INI EFEK YANG HARUS 
DITERIMA 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Label kategori negara A1 atau berisiko tinggi penularan Covid-19 
disandang Indonesia. Yang menetapkan status itu adalah pemerintah Hong Kong. Kebijakan ini 
akan mulai berlaku pada Jumat (25/6/2021). 

"Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 25 Juni 2021 akan 
menetapkan status Indonesia menjadi negara kategori A1," dikutip dari siaran pers Kementerian 
Luar Negeri (Kemenlu), Kamis (24/6/2021). 
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Kemenlu menyebutkan, dengan masuknya Indonesia dalam kategori A1, semua penumpang 
penerbangan dari Tanah Air tidak diperbolehkan memasuki Hong Kong. 

Selain Indonesia, beberapa negara telah lebih dahulu ditetapkan kategori A1, yakni Filipina, 
India, Nepal, dan Pakistan. 

"Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang secara periodik," tulis Kemenlu. 

Sementara itu, khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak kebijakan ini bisa 
segera menghubungi pihak pemberi kerja dan agen masing-masing. 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong akan memastikan pemenuhan hak-hak 
PMI sesuai ketentuan yang berlaku. 

"KJRI Hong Kong akan terus memantau perkembangan kebijakan ini. Hotline KJRI Hong Kong 
pada WA +852 67730466 dan +852 6894 2799," tulis Kemenlu. 

Diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak. 

Kemarin, penambahan kasus harian mencapai 15.308 orang. 

Angka itu merupakan rekor penambahan kasus selama pandemi. 

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 2.033.421 
orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.  
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Judul Saat Vaksinasi Massal bagi Pegawai Mal, Oded Berpesan Pukul 20.00 
Warga Harus Sudah Istirahat 
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News Value Rp 52.500.000 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Pola tidur harus baik. Jika tak ada kepentingan di 
malam hari, pukul 20.00 WIB sudah harus istirahat. Dan jangan lupa cukup olahraga juga makan 
teratur dengan makanan-makanan bergizi 

positive - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Alhamdulillah pelaksanaan berjalan lancar. 
Harapannya kami bisa capai 1 juta vaksinasi sesuai instruksi Presiden Joko Widodo 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi massal bagi para 
pegawai mal di Kota Bandung. Sebanyak 12.746 tenaga kerja dari 23 mal dan pusat perbelanjaan 
harus mengikuti vaksinasi. 

Berdasarkan data, baru 4.451 orang atau sekitar 34,9 persen yang sudah divaksin. Pemkot 
Bandung pun menggandeng Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk gelar 
vaksinasi bagi pegawai mal di Hotel Pullman, Kamis (24/6/2021). 

 

SAAT VAKSINASI MASSAL BAGI PEGAWAI MAL, ODED BERPESAN PUKUL 20.00 
WARGA HARUS SUDAH ISTIRAHAT 

Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi massal bagi para 
pegawai mal di Kota Bandung. Sebanyak 12.746 tenaga kerja dari 23 mal dan pusat perbelanjaan 
harus mengikuti vaksinasi. 

Berdasarkan data, baru 4.451 orang atau sekitar 34,9 persen yang sudah divaksin. Pemkot 
Bandung pun menggandeng Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk gelar 
vaksinasi bagi pegawai mal di Hotel Pullman, Kamis (24/6/2021). 
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Wali Kota Bandung Oded M Danial secara langsung datang ke lokasi dan mengatakan vaksinasi 
ini sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Bandung 
sehingga timbul herd immunity pada setiap orang. 

Sebagai penyintas Covid-19, Oded juga berpesan kepada warga Kota Bandung untuk selalu 
menjaga kebersihan dan kondisi tubuh dengan selalu menaati anjuran pemerintah serta 
mematuhi protokol kesehatan. 

"Pola tidur harus baik. Jika tak ada kepentingan di malam hari, pukul 20.00 WIB sudah harus 
istirahat. Dan jangan lupa cukup olahraga juga makan teratur dengan makanan-makanan 
bergizi," ujarnya. 

Pada 16 Juni 2021 sebanyak 2.000 orang pegawai ritel dan toko swalayan Kota Bandung 
mengikuti vaksinasi massal atas inisiasi Pemkot Bandung dengan DPD Asosiasi Pengusaha Ritel 
Indonesia (Aprindo) Jawa Barat. 

"Alhamdulillah pelaksanaan berjalan lancar. Harapannya kami bisa capai 1 juta vaksinasi sesuai 
instruksi Presiden Joko Widodo," ujarnya. 

(*). 
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Judul Malaysia Deportasi 145 TKI ke Indonesia 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/malaysia-deportasi-145-tki-ke-
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Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - KBRI Kuala Lumpur (NA) Selanjutnya, mereka harus menjalani kembali dua kali tes 
PCR dan karantina selama 5 hari di Wisma Pademangan untuk memastikan 

 

Ringkasan 

Sebanyak 145 Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau di dideportasi ke Indonesia. Pemulangan 
dilakukan akibat merebaknya virus corona di Negeri Jiran. Para WNI yang termasuk ke dalam 
orang-orang kelompok rentan ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, 
pada Kamis (24/6/2021). Pemulangan ratusan WNI tersebut difasilitasi Kemlu dan KBRI Kuala 
Lumpur. 

 

MALAYSIA DEPORTASI 145 TKI KE INDONESIA 

Sebanyak 145 Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau di dideportasi ke Indonesia. Pemulangan 
dilakukan akibat merebaknya virus corona di Negeri Jiran. 

Para WNI yang termasuk ke dalam orang-orang kelompok rentan ini tiba di Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, pada Kamis (24/6/2021). Pemulangan ratusan WNI 
tersebut difasilitasi Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur. 

Dikutip dari keterangan resmi KBRI Kuala Lumpur, sebagian besar dari mereka sebelum 
dideportasi berstatus tahanan imigrasi Malaysia. 

Sebanyak 145 PMI ini telah menyelesaikan masa tahanannya. Bahkan, mereka terpaksa harus 
tinggal di detensi imigrasi melebihi masa hukumannya karena pandemi COVID-19 yang sempat 
memuncak di Malaysia pada akhir Mei hingga awal Juni lalu. 

Para PMI tersebut terdiri dari perempuan, anak-anak, lansia, serta mereka yang memiliki riwayat 
penyakit. 
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Mereka sudah melewati tes PCR di bawah pantauan KBRI Kuala Lumpur sebelum pulang ke 
Indonesia. Seluruhnya dinyatakan negatif COVID-19. 

"Selanjutnya, mereka harus menjalani kembali dua kali tes PCR dan karantina selama 5 hari di 
Wisma Pademangan untuk memastikan," jelas KBRI Kuala Lumpur dalam keterangan tertulis. 

Sejak awal pandemi tahun lalu, Kemlu RI, KBRI Kuala Lumpur, dan lembaga Malaysia yang terkait 
telah memulangkan sebanyak 12.019 deportan WNI/PMI dari Malaysia. 
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Judul 3 WNI Ditelantarkan Kapal China di Somalia, Perusahaan Ogah 
Tanggung Jawab 
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Narasumber 

positive - Kemlu RI (N/A) Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana terdapat tantangan 
pembatasan pergerakan dan minimnya ketersediaan penerbangan, Kemlu bersama Perwakilan 
RI akan terus mengupayakan pemulangan segera para ABK dengan mengedepankan tanggung 
jawab pihak-pihak terkait 

 

Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Kedutaan Besar RI di Nairobi dan di Beijing 
mengupayakan pemulangan tiga orang WNI yang ditelantarkan di Somalia oleh kapal China 
tempat mereka bekerja. Dalam pernyataan tertulis Kemenlu RI yang diterima di Jakarta, Kamis 
(24/6), dikatakan bahwa pada Maret lalu, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum 
Indonesia telah menerima pengaduan dari tiga orang WNI ABK Kapal Liao Dong Yu 571. Mereka 
mengaku ditelantarkan dan meminta dipulangkan ke tanah air. 

 

3 WNI DITELANTARKAN KAPAL CHINA DI SOMALIA, PERUSAHAAN OGAH 
TANGGUNG JAWAB 

Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Kedutaan Besar RI di Nairobi dan di Beijing 
mengupayakan pemulangan tiga orang WNI yang ditelantarkan di Somalia oleh kapal China 
tempat mereka bekerja. 

Dalam pernyataan tertulis Kemenlu RI yang diterima di Jakarta, Kamis (24/6), dikatakan bahwa 
pada Maret lalu, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia telah menerima 
pengaduan dari tiga orang WNI ABK Kapal Liao Dong Yu 571. Mereka mengaku ditelantarkan 
dan meminta dipulangkan ke tanah air. 



 

155 
 

Diketahui bahwa ketiga ABK WNI diberangkatkan oleh perusahaan asal China, PT RCA dan PT 
NAM untuk bekerja di kapal Lu Qing Yuan Yu 211 pada akhir Desember 2019 dan kemudian 
dipindahkan ke kapal Liao Dang Yu 571, lalu ke kapal Liao Dong Yu 535. 

Kini kapal Liao Dong Yu 535 dilaporkan berada di wilayah Bargal perairan Timur Negara Bagian 
Putland, Somalia. 

Sejak menerima laporan tersebut, Kemlu dan perwakilan-perwakilan RI kemudian melakukan 
langkah-langkah penanganan untuk melindungi para ABK WNI, salah satunya yakni dengan 
berkoordinasi dengan KBRI Nairobi dan Konsul Kehormatan RI di Somalia guna melakukan 
pendekatan kepada otoritas di Somalia. 

Koordinasi dengan KBRI Beijing juga dilakukan guna menelusuri perusahaan pemilik kapal. 
Perwakilan RI di Beijing melakukan pendekatan kepada agen kapal di China serta kepada kapten 
kapal guna segera memulangkan para ABK WNI, namun keduanya dilaporkan tidak kooperatif. 

Langkah lain yang dilakukan oleh Kemenlu RI yakni menghubungi perusahaan penyalur para 
ABK yaitu PT RCA dan PT NAM. 

Meski telah dihubungi, tak ada respon yang didapat dari kedua perusahaan. Kemlu RI 
mengatakan bahwa PT NAM saat ini tengah menjalani proses hukum di Tanjung Pinang, meski 
tak disebutkan secara detil kasus yang berkaitan dengan proses hukum itu. 

Selain dengan pihak-pihak tersebut, Kemlu juga menjalin koordinasi dengan Badan Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk penelusuran perusahaan penyalur dan mendesak 
tanggung jawab dari pihak tersebut. Komunikasi dengan keluarga ABK WNI juga terus dilakukan 
guna menyampaikan perkembangan penanganan kasus. 

"Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana terdapat tantangan pembatasan pergerakan dan 
minimnya ketersediaan penerbangan, Kemlu bersama Perwakilan RI akan terus mengupayakan 
pemulangan segera para ABK dengan mengedepankan tanggung jawab pihak-pihak terkait," 
demikian Kementerian Luar Negeri RI. (ant/dil/jpnn). 
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Judul Kartu Prakerja buka peluang kerja bagi calon dan mantan PMI 

Nama Media kabarbisnis.com 
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Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Dr. Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) "Program ini memberi peluang kerja bagi 
calon dan mantan PMI," 

neutral - Dr. Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) "Perlu kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, 
Kemenaker dan Kartu Prakerja untuk pertanggungjawabannya." 

 

Ringkasan 

Kartu Prakerja kian menunjukkan jangkauannya ke seluruh lapisan masyarakat. Termasuk bagi 
calon dan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Program ini memberi peluang kerja bagi 
calon dan mantan PMI," ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri rapat 
program Kartu Prakerja di Jakarta, Kamis (24/6). Berdasarkan hasil evaluasi III Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian periode 15 November - 15 Desember 2020, tercatat jumlah 
penerima Kartu Prakerja mencapai 3,38 juta. Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 atau 6,12% 
merupakan calon PMI. Pada data yang sama, sebanyak 120.648 atau 2,19% dari total penerima 
Kartu Prakerja adalah ex-PMI. 

 

KARTU PRAKERJA BUKA PELUANG KERJA BAGI CALON DAN MANTAN PMI 

JAKARTA - Kartu Prakerja kian menunjukkan jangkauannya ke seluruh lapisan masyarakat. 
Termasuk bagi calon dan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Program ini memberi peluang 
kerja bagi calon dan mantan PMI," ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat 
menghadiri rapat program Kartu Prakerja di Jakarta, Kamis (24/6). 

Berdasarkan hasil evaluasi III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 15 
November - 15 Desember 2020, tercatat jumlah penerima Kartu Prakerja mencapai 3,38 juta. 
Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 atau 6,12% merupakan calon PMI. Pada data yang sama, 
sebanyak 120.648 atau 2,19% dari total penerima Kartu Prakerja adalah ex-PMI. 
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Catatan tersebut tidak lepas dari kolaborasi pengelola Kartu Prakerja dengan Badan Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pendampingan untuk ex-PMI juga dilakukan mulai dari 
pendaftaran, pelatihan, hingga masuk learning management system dengan 92 layanan, terdiri 
dari target Juni 2021 sebanyak 23 layanan dan Juli 2021 sebanyak 69 layanan. 

Sementara PMI Kartu Prakerja menunjukkan ada potensi peralihan dari unskilled labor ke skilled 
labor. Hal ini karena seperlima calon PMI berpendidikan Sarjana. Namun Moeldoko 
menyarankan, "Perlu kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, Kemenaker dan Kartu Prakerja untuk 
pertanggungjawabannya." Di sisi lain, Manajemen Pelaksana Operasi (PMO) Kartu Prakerja 
sudah mengumpulkan data yang berasal dari Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja dan data 
karantina PMI di Wisma Atlet. Data Wisma Atlet bisa menjadi pilot project pemberdayaan di 
daerah. Ex-PMI datang dari 150 negara, punya skill unik dan berkompetensi. Diharapkan Kartu 
Prakerja bisa memberikan reskilling untuk PMI yang baru pulang, sambil menunggu masa Covid-
19 usai. 
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Judul Disnaker Batam Sarankan Perusahaan Liburkan Karyawan Usai 
Divaksin 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 
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Jurnalis kepripedia 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Rudi Sakyakirti (Kadisnaker Kota Batam) Kita sarankan perusahan dapat meliburkan 
karyawan agak satu atau dua hari usai divaksin 

negative - Rudi Sakyakirti (Kadisnaker Kota Batam) Kalau untuk sanksi tidak ada, kita sifatnya 
imbauan saja 

negative - Rudi Sakyakirti (Kadisnaker Kota Batam) Kalau cuti nanti bisa tak jalan produktif, 
sehingga perusahan dapat rugi. Satu hari saja tak produksi berapa kerugian itu 

negative - Didi Kusmarjadi (Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam) Untuk gejala tersebut lumrah 
terjadi yang disebut KIPI, akibat reaksi obat dan sifat hanya sementara 

 

Ringkasan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti meminta perusahan industri 
untuk meliburkan karyawan usai menjalani proses vaksinasi COVID-19. "Kita sarankan perusahan 
dapat meliburkan karyawan agak satu atau dua hari usai divaksin," kata Rudi kepada, Kamis 
(24/6). 

 

DISNAKER BATAM SARANKAN PERUSAHAAN LIBURKAN KARYAWAN USAI 
DIVAKSIN 

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti meminta perusahan industri 
untuk meliburkan karyawan usai menjalani proses vaksinasi COVID-19. 

"Kita sarankan perusahan dapat meliburkan karyawan agak satu atau dua hari usai divaksin," 
kata Rudi kepada, Kamis (24/6). 
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Permintaan Rudi itu mengantisipasi terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), sehingga 
karyawan dapat beristirahat selama satu hari. 

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini hanya menyarankan, agar perusahan dapat memberikan 
kelonggaran bagi karyawan setelah divaksin. 

"Kalau untuk sanksi tidak ada, kita sifatnya imbauan saja," katanya. 

Rudi menerangkan, ada beberapa perusahan di Batam yang tidak meliburkan karyawan usai 
vaksinasi. Alasanya karena sedang banyak orderan atau project sehingga tidak dimungkinkan 
perusahaan memberikan cuti. 

"Kalau cuti nanti bisa tak jalan produktif, sehingga perusahan dapat rugi. Satu hari saja tak 
produksi berapa kerugian itu," bebernya. 

Sebelumya muncul kabarrnya sejumlah karyawan di salah satu perusahaan di Kawasan Industri 
Muka Kuning, Batamindo mengalami gejala muntah dan demam usai menerima vaksin 
AstraZeneca saat vaksinasi massal, Rabu (16/6) lalu. 

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, gejala-gejala yang dialami 
ratusan pekerja tersebut lumrah terjadi, sebagai gejala ikutan pasca vaksin. 

"Untuk gejala tersebut lumrah terjadi yang disebut KIPI, akibat reaksi obat dan sifat hanya 
sementara," kata Didi beberapa waktu lalu. 
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Judul 34,9 Persen Karyawan Mal di Kota Bandung Sudah Divaksin 

Nama Media bandung.bisnis.com 

Newstrend Vaksinasi COVID-19 untuk Tenaga Kerja 

Halaman/URL https://bandung.bisnis.com/read/20210624/549/1409644/349-persen-
karyawan-mal-di-kota-bandung-sudah-divaksin 

Jurnalis Dea Andriyawan 

Tanggal 2021-06-24 17:05:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Proses vaksin dilaksanakan, mudah-mudahan 
semua terlayani 

positive - Oded M Danial (Wali Kota Bandung) Makan yang cukup dan bergizi. Kalau asupan gizi 
cukup, ditambah sudah divaksin, insyaallah sehat 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi para pegawai mal di 
Kota Bandung. Dari 23 mal dan pusat perbelanjaan, ada sebanyak 12.746 tenaga kerja yang 
harus tervaksin. Dari jumlah tersebut, baru 4.451 orang atau 34,9 persen yang tervaksin. Masih 
ada 8.474 orang yang belum divaksin. 

 

34,9 PERSEN KARYAWAN MAL DI KOTA BANDUNG SUDAH DIVAKSIN 

Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi para pegawai mal di 
Kota Bandung. Dari 23 mal dan pusat perbelanjaan, ada sebanyak 12.746 tenaga kerja yang 
harus tervaksin. 

Dari jumlah tersebut, baru 4.451 orang atau 34,9 persen yang tervaksin. Masih ada 8.474 orang 
yang belum divaksin. 

Pegawai mal maupun tenant-tenant yang ada di pusat perbelanjaan dinilai memiliki risiko tertular 
atau menularkan Covid-19 lebih tinggi lantaran berinteraksi dengan pelanggan setiap harinya. 

Untuk itu, Pemkot Bandung dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menggelar 
percepatan vaksinasi bagi pegawai mal di Hotel Pullman, Kamis (24/6/2021). 

"Proses vaksin dilaksanakan, mudah-mudahan semua terlayani," tutur Wali Kota Bandung Oded 
M Danial. 
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Oded yang juga seorang penyintas berpesan agar seluruh warga Kota Bandung untuk menjaga 
kebersihan dan kondisi tubuh. Hal itu merupakan salah satu upaya mencegah penularan Covid-
19. 

"Makan yang cukup dan bergizi. Kalau asupan gizi cukup, ditambah sudah divaksin, insyaallah 
sehat," ujar Oded. (K34). 
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Judul Pemulangan PMI dari Malaysia dimulai dari kelompok rentan 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2230158/pemulangan-pmi-dari-
malaysia-dimulai-dari-kelompok-rentan 

Jurnalis Prisca Triferna Violleta 

Tanggal 2021-06-24 16:57:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai rencana InsyaAllah akan ada 
145 PMI bermasalah/warga negara Indonesia kelompok rentan seperti wanita hamil, orang tua, 
anak-anak dan orang sakit yang dipulangkan pukul 14.00 siang melalui Bandara Soekarno-Hatta 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Peran Kementerian Ketenagakerjaan 
adalah mengkoordinasikan dengan dinas-dinas daerah terkait dengan pemulangan dan juga 
rencana pengembangan kapasitas lewat balai latihan kerja (BLK) yang kita miliki 

 

Ringkasan 

Pemerintah mulai memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang diawali 
dengan kelompok rentan seperti wanita hamil dan anak-anak. "Sesuai rencana InsyaAllah akan 
ada 145 PMI bermasalah/warga negara Indonesia kelompok rentan seperti wanita hamil, orang 
tua, anak-anak dan orang sakit yang dipulangkan pukul 14.00 siang melalui Bandara Soekarno-
Hatta," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjawablewat 
aplikasi pesan, diterima di Jakarta, Kamis. 

 

PEMULANGAN PMI DARI MALAYSIA DIMULAI DARI KELOMPOK RENTAN 

Jakarta - Pemerintah mulai memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang 
diawali dengan kelompok rentan seperti wanita hamil dan anak-anak. 

"Sesuai rencana InsyaAllah akan ada 145 PMI bermasalah/warga negara Indonesia kelompok 
rentan seperti wanita hamil, orang tua, anak-anak dan orang sakit yang dipulangkan pukul 14.00 
siang melalui Bandara Soekarno-Hatta," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 
Anwar Sanusi menjawablewat aplikasi pesan, diterima di Jakarta, Kamis. 

Anwar menjelaskan bahwa pihak dari Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) bersama tim 
dari kementerian dan lembaga lain termasuk Kementerian Ketenagakerjaan akan bersiap di 
Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk mengoordinasikan para PMI tersebut. 
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Setibanya di Tanah Air, para pekerja migran itu selanjutnya dikarantina selama lima hari dan jika 
hasil tes kesehatan dinyatakan sehat maka akan dipulangkan ke daerah asal. 

Anwar menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan juga membantu mengkoordinasikan 
dengan dinas-dinas daerah terkait pemulangan para PMI itu ke daerah asalnya masing-masing. 

"Peran Kementerian Ketenagakerjaan adalah mengkoordinasikan dengan dinas-dinas daerah 
terkait dengan pemulangan dan juga rencana pengembangan kapasitas lewat balai latihan kerja 
(BLK) yang kita miliki," jelas Anwar. 

Sebelumnya, sekitar 7.200 tenaga kerja Indonesia dari Malaysia akan mulai dideportasi secara 
bertahap dimulai pada 24 Juni 2021. Gelombang kedua pemulangan sendiri rencananya 
dilakukan pada 27 Juni 2021. 

Mereka akan menjalani masa karantina selama lima hari di Wisma Atlet Jakarta sebelum akhirnya 
dipulangkan ke daerah asal. 
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Judul Lowongan Kerja di BUMN PT Pelni, Usia 50 Tahun Boleh Daftar 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Lowongan Kerja di BUMN 

Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/lowongan-kerja-di-bumn-pt-
pelni-usia-50-tahun-boleh-daftar-1w0Ly0WuJ5x 

Jurnalis kumparan 

Tanggal 2021-06-24 16:51:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

PT Pelni (Persero) membuka lowongan kerja bagi laki-laki dengan usia maksimal 50 tahun. 
Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi laut dan logistik milik negara ini mencari 
kandidat dengan latar belakang pendidikan minimal S1 atau D4 untuk mengisi posisi surveyor 
madya. Mengutip akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) @kemnaker, 
Kamis (24/6), calon pelamar dapat mengunjungi website rekrutmen.pelni.co.id. Pendaftaran 
lowongan kerja di PT Pelni dibuka hingga 26 Juni 2021. 

 

LOWONGAN KERJA DI BUMN PT PELNI, USIA 50 TAHUN BOLEH DAFTAR 

PT Pelni (Persero) membuka lowongan kerja bagi laki-laki dengan usia maksimal 50 tahun. 
Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi laut dan logistik milik negara ini mencari 
kandidat dengan latar belakang pendidikan minimal S1 atau D4 untuk mengisi posisi surveyor 
madya. 

Mengutip akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) @kemnaker, Kamis 
(24/6), calon pelamar dapat mengunjungi website rekrutmen.pelni.co.id. Pendaftaran lowongan 
kerja di PT Pelni dibuka hingga 26 Juni 2021. 

“Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun, serta tidak bekerja sama dengan travel 
agen manapun,” tulis informasi tersebut. 

Berikut syarat lengkap mendaftar lowongan kerja di PT Pelni: 

Usia maksimal 50 tahun (Khusus untuk Pensiunan Pelni maksimal 57 tahun). 

Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan) 
dan surat bebas COVID-19 (minimal rapid test). 

Pendidikan minimal S1/D4 Teknik Perkapalan/Sistem Perkapalan atau Ijazah ATT-II. 

Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang sejenis (Surveyor /Superintendent 
/Project Superintendent Shipyard). 
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Diutamakan mempunyai Sertifikat Marine Surveyor. 

Familiar dengan Docking Kapal, Rule & Survey Class, SOLAS, ISM Code, Basic Safety & Ship 
Management;.Bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aspek teknis kapal, termasuk 
pemeliharaan kapal (menggunakan Planned Maintenance System) dan perbaikan kapal serta 
melakukan inspeksi kapal sesuai dengan Standar Class. 

Menguasai dengan baik ilmu perkapalan, mekanikal/elektrikal, material dan pengelasan. 

Menguasai Manajemen Project. 

Memiliki kemampuan dalam kepemimpinan. 

Memiliki kemampuan bekerja dengan sistem IT 

Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. 

Disiplin, jujur dan memiliki loyalitas. 
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Judul Kemlu Upayakan Pemulangan ABK WNI yang Terlantar di Somalia 

Nama Media beritasatu.com 

Newstrend Perlindungan ABK 

Halaman/URL https://www.beritasatu.com/dunia/791423/kemlu-upayakan-
pemulangan-abk-wni-yang-terlantar-di-somalia 

Jurnalis LES 

Tanggal 2021-06-24 16:44:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Kemlu RI (N/A) Di tengah-tengah pandemi Covid-19, di mana terdapat tantangan 
pembatasan pergerakan dan minimnya ketersediaan penerbangan, Kemlu bersama Perwakilan 
RI akan terus mengupayakan pemulangan segera para ABK dengan mengedepankan tanggung 
jawab pihak-pihak terkait 

 

Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) bersama dengan Kedutaan Besar RI ( KBRI ) di Nairobi dan 
di Beijing mengupayakan pemulangan tiga anak buah kapal warga negara Indonesia ( ABK WNI) 
dari Somalia, usai menerima pengaduan terkait penelantaran. Dalam pernyataan tertulis Kemlu 
yang diterima di Jakarta, Kamis (24/6/2021) dikatakan, pada Maret lalu, Direktorat Perlindungan 
WNI dan Badan Hukum Indonesia telah menerima pengaduan dari tiga orang ABK WNI Kapal 
Liao Dong Yu 571 di Somalia, terkait penelantaran dan permintaan pemulangan. 

 

KEMLU UPAYAKAN PEMULANGAN ABK WNI YANG TERLANTAR DI SOMALIA 

Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) bersama dengan Kedutaan Besar RI ( KBRI ) di Nairobi dan 
di Beijing mengupayakan pemulangan tiga anak buah kapal warga negara Indonesia ( ABK WNI) 
dari Somalia, usai menerima pengaduan terkait penelantaran. 

Dalam pernyataan tertulis Kemlu yang diterima di Jakarta, Kamis (24/6/2021) dikatakan, pada 
Maret lalu, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia telah menerima 
pengaduan dari tiga orang ABK WNI Kapal Liao Dong Yu 571 di Somalia, terkait penelantaran 
dan permintaan pemulangan. 

Diketahui bahwa ketiga ABK WNI diberangkatkan oleh perusahaan PT RCA dan PT NAM untuk 
bekerja di kapal Lu Qing Yuan Yu 211 pada akhir Desember 2019 dan kemudian dipindahkan ke 
kapal Liao Dang Yu 571, lalu ke kapal Liao Dong Yu 535. 
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Kini kapal Liao Dong Yu 535 dilaporkan berada di wilayah Bargal perairan Timur Negara Bagian 
Putland, Somalia. 

Sejak menerima laporan tersebut, Kemlu dan perwakilan-perwakilan RI kemudian melakukan 
langkah-langkah penanganan untuk melindungi para ABK WNI, salah satunya yakni dengan 
berkoordinasi dengan KBRI Nairobi dan Konsul Kehormatan RI di Somalia guna melakukan 
pendekatan kepada otoritas di Somalia. 

Koordinasi dengan KBRI Beijing juga dilakukan guna menelusuri perusahaan pemilik kapal. 
Perwakilan RI di Beijing melakukan pendekatan kepada agen kapal di Tiongkok serta kepada 
kapten kapal guna segera memulangkan para ABK WNI, namun keduanya dilaporkan tidak 
kooperatif. 

Langkah lain yang dilakukan oleh Kemlu RI yakni menghubungi perusahaan penyalur para ABK 
yaitu PT RCA dan PT NAM. 

Meski telah dihubungi, tak ada respons yang didapat dari kedua perusahaan. Kemlu RI 
mengatakan bahwa PT NAM saat ini tengah menjalani proses hukum di Tanjung Pinang, meski 
tak disebutkan secara detil kasus yang berkaitan dengan proses hukum itu. 

Selain dengan pihak-pihak tersebut, Kemlu juga menjalin koordinasi dengan Badan Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk penelusuran perusahaan penyalur dan mendesak 
tanggung jawab dari pihak tersebut. Komunikasi dengan keluarga ABK WNI juga terus dilakukan 
guna menyampaikan perkembangan penanganan kasus. 

"Di tengah-tengah pandemi Covid-19, di mana terdapat tantangan pembatasan pergerakan dan 
minimnya ketersediaan penerbangan, Kemlu bersama Perwakilan RI akan terus mengupayakan 
pemulangan segera para ABK dengan mengedepankan tanggung jawab pihak-pihak terkait," 
demikian penjelasan Kemlu. 

Sumber: ANTARA. 
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Judul Pemkab Bantul harap pelatihan operator furniture siapkan SDM 
berdaya saing 

Nama Media jogja.antaranews.com 

Newstrend Pelatihan Operator Furniture 

Halaman/URL https://jogja.antaranews.com/berita/494670/pemkab-bantul-harap-
pelatihan-operator-furniture-siapkan-sdm-berdaya-saing 

Jurnalis Hery Sidik 

Tanggal 2021-06-24 16:24:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Pendidikan dan 
Pelatihan 3 in 1 Berbasis Kompetensi Operator Finishing Furniture yang digelar Balai Diklat 
Industri Yogyakarta dapat menyiapkan sumber daya manusia bidang industri yang memiliki daya 
saing. "Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta untuk 
menyiapkan SDM tenaga kerja industri yang tersertifikasi, kompeten dan berdaya saing," kata 
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih disela membuka Diklat 3 in 1 Berbasis Kompetensi Operator 
Finishing Furniture di Bantul, Kamis. 

 

PEMKAB BANTUL HARAP PELATIHAN OPERATOR FURNITURE SIAPKAN SDM 
BERDAYA SAING 

Bantul - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Pendidikan 
dan Pelatihan 3 in 1 Berbasis Kompetensi Operator Finishing Furniture yang digelar Balai Diklat 
Industri Yogyakarta dapat menyiapkan sumber daya manusia bidang industri yang memiliki daya 
saing. 

"Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta untuk 
menyiapkan SDM tenaga kerja industri yang tersertifikasi, kompeten dan berdaya saing," kata 
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih disela membuka Diklat 3 in 1 Berbasis Kompetensi Operator 
Finishing Furniture di Bantul, Kamis. 

Diklat yang difasilitasi pemerintah bersama Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia 
(Asmindo) dan diikuti sebanyak 50 peserta selama delapan hari kerja tersebut juga bertujuan 
untuk memotivasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. 

Oleh karena itu, Bupati Bantul mengapresiasi pelaksanaan diklat tersebut sebagai salah satu 
bentuk perhatian terhadap perkembangan sumber daya manusia industri kerajinan yang ada di 
Bantul. 
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Bupati mengatakan apalagi, Bantul sebagai Kabupaten Kreatif Kriya tentunya estafet SDM yang 
baik ini harus terus dilanjutkan agar sentra-sentra industri di Bantul ini semakin menghasilkan 
manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. 

"Untuk mengembangkan industri di Bantul kita memerlukan sumber daya manusia yang 'sekti', 
'dekdaya', dan 'mandraguna' untuk menghasilkan prestasi di bidang industri yang memiliki daya 
saing," kata Bupati. 

Bupati juga mengharapkan dengan sumber daya manusia industri yang mumpuni, Bantul akan 
dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas yang bisa meningkatkan pendapatan 
kabupaten dan masyarakat. 

"Saya berpesan kepada peserta untuk mengikuti pelatihan dengan serius sebagai bekal 
memasuki dunia usaha ataupun wirausaha," katanya. 
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Judul Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja 
Migran Indonesia 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/16182091/moeldoko-
kartu-prakerja-beri-peluang-kerja-calon-dan-eks-pekerja-migran 

Jurnalis Dian Erika Nugraheny 

Tanggal 2021-06-24 16:18:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Program ini memberi peluang kerja bagi calon 
dan mantan PMI 

neutral - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Sementara itu, PMI Kartu Prakerja menunjukkan 
adanya potensi peralihan dari unskilled labor ke skilled labor. Hal ini karena seperlima calon PMI 
berpendidikan sarjana 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Mantan PMI datang dari 150 negara, punya skill 
unik dan berkompetensi. Diharapkan Kartu Prakerja bisa memberikan reskilling untuk PMI yang 
baru pulang, sambil menunggu masa Covid-19 usai 

 

Ringkasan 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, program Kartu Prakerja kini telah 
menjangkau calon dan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal itu disampaikannya dalam 
rapat program Kartu Prakerja di Jakarta, Kamis (24/6/2021). "Program ini memberi peluang kerja 
bagi calon dan mantan PMI," ujar Moeldoko dikutip dari siaran pers KSP. 

 

MOELDOKO: KARTU PRAKERJA BERI PELUANG KERJA CALON DAN EKS PEKERJA 
MIGRAN INDONESIA 

JAKARTA, - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, program Kartu 
Prakerja kini telah menjangkau calon dan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Hal itu disampaikannya dalam rapat program Kartu Prakerja di Jakarta, Kamis (24/6/2021). 

"Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan PMI," ujar Moeldoko dikutip dari 
siaran pers KSP. 
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Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 atau 6,12 persennya merupakan calon PMI. 

Dari data yang sama, sebanyak 120.648 atau 2,19 persen dari total penerima Kartu Prakerja 
adalah mantan PMI. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.Daftarkan email Menurut Moeldoko, 
catatan ini tidak lepas dari kolaborasi pengelola Kartu Prakerja dan Badan Perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia (BP2MI). 

Pendampingan untuk mantan PMI juga dilakukan mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga 
masuk learning management system dengan 92 layanan, terdiri dari target Juni 2021 sebanyak 
23 layanan dan Juli 2021 sebanyak 69 layanan. 

"Sementara itu, PMI Kartu Prakerja menunjukkan adanya potensi peralihan dari unskilled labor 
ke skilled labor. Hal ini karena seperlima calon PMI berpendidikan sarjana," ungkap Moeldoko. 

Namun dia menyarankan perlu ada kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, Kementerian Tenaga 
Kerja dan Kartu Prakerja untuk pertanggungjawabannya. 

Nantinya, data dari Wisma Atlet bisa menjadi pilot project pemberdayaan di daerah. 

"Mantan PMI datang dari 150 negara, punya skill unik dan berkompetensi. Diharapkan Kartu 
Prakerja bisa memberikan reskilling untuk PMI yang baru pulang, sambil menunggu masa Covid-
19 usai," tambahnya. 
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Judul Dirjen Vokasi Dorong Politeknik eLBajo Commodus Kembangkan SMK-
D2 "Fast Track" 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Pendidikan Vokasi 

Halaman/URL https://edukasi.kompas.com/read/2021/06/24/155333771/dirjen-
vokasi-dorong-politeknik-elbajo-commodus-kembangkan-smk-d2-fast-
track 

Jurnalis Yohanes Enggar Harususilo 

Tanggal 2021-06-24 15:53:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Wikan Sakarinto (Direktur Pendidikan Vokasi ( Dirjen Vokasi )) Ini magang sambil 
belajar di industri, dengan model dual system akan membuat mahasiswa D2 semakin matang 
dan terbiasa bekerja di dunia kerja. Setelah itu langsung mendapatkan gelar Diploma II 

positive - Wikan Sakarinto (Direktur Pendidikan Vokasi ( Dirjen Vokasi )) Ibarat 'pernikahan', link 
and match pada program SMK-D2 Fast Track bisa dikatakan 'pernikahan segitiga' antara SMK, 
Kampus Vokasi, dan pihak industri atau calon pengguna lulusan 

neutral - Benny Bandandjaja (Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Diksi) Sehingga ke 
depan bukan orang luar yang menguasai dunia profesional Labuan Bajo tetapi anak-anak 
Manggarai sendiri 

neutral - M. Bakrun (Direktur SMK) Dengan demikian penciptaan SDM di Nusa Tenggara Timur 
yang unggul, terampil dan berkompeten dapat segera terwujud, demi mendukung visi besar 
pemerintah membangun Labuan Bajo menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas 

neutral - Noviana Halim (Ketua Yayasan Bangkit Anak NegeriKu) Kami percaya Politeknik eLBajo 
Commodus akan menjadi Politeknik yang besar dan bertaraf internasional 

neutral - I Putu Astawa (Direktur Politeknik eLBajo) Semoga kepemimpinan saya memberikan 
makna positif di dalam membangun sumber daya manusia di kampus ini. Kita menciptakan 
generasi yang unggul berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki 

 

Ringkasan 

Seiring penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas, Ditjen Pendidikan 
Vokasi mendorong SMK dan perguruan tinggi segera meluncurkan program D-2 Fast Track. 
Direktur Pendidikan Vokasi ( Dirjen Vokasi ) Wikan Sakarinto menjelaskan, hal ini untuk 
meningkatkan kemampuan dan karakter siap kerja, serta siap berwirausaha para lulusannya. 
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DIRJEN VOKASI DORONG POLITEKNIK ELBAJO COMMODUS KEMBANGKAN SMK-D2 
"FAST TRACK" 

Seiring penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas, Ditjen Pendidikan 
Vokasi mendorong SMK dan perguruan tinggi segera meluncurkan program D-2 Fast Track. 

Direktur Pendidikan Vokasi ( Dirjen Vokasi ) Wikan Sakarinto menjelaskan, hal ini untuk 
meningkatkan kemampuan dan karakter siap kerja, serta siap berwirausaha para lulusannya. 

Dengan mengajak industri turut serta dari awal menyusun kurikulum bersama, kata Wikan, 
lulusan SMK-D2 Fast Track relatif tidak perlu lagi mengikuti pelatihan di industri ketika masa awal 
bekerja. 

Hal ini disampaikan Wikan saat berkunjung ke kampus Politeknik eLBajo Commodus (PLC), 
kampus pertama dan satu-satunya di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. 

Menurut Wikan, anak SMK setelah tamat harus langsung siap kerja dan siap belajar sepanjang 
hayat. Dalam program ini siswa SMK setelah selesai masa studi 3 tahun di SMK, cukup kuliah 
setengah tahun, kemudian dilanjutkan dengan program magang selama satu tahun di industri. 

"Ini magang sambil belajar di industri, dengan model dual system akan membuat mahasiswa D2 
semakin matang dan terbiasa bekerja di dunia kerja. Setelah itu langsung mendapatkan gelar 
Diploma II," jelas WIkan, Jumat (18/6/2021). 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email Di sisi lain Politeknik eLBajo Commodus telah siap menjadi mitra program D-2 
Fast Track untuk SMK di seluruh Manggarai Raya. Hal ini ditunjang oleh terciptanya kerjasama 
dengan DUDI (dunia usaha dunia industri) di Kota Labuan Bajo dan sekitarnya. 

Link and match dijalin Poltek eLBajo Commodus antara lain dengan Sudamala Resort Seraya dan 
Komodo, Ayana Komodo Resort, Puri Sari Beach Hotel, The Jayakarta Suites Komodo Flores, 
Luwansa Beach Resort Labuan Bajo, Inaya Bay Komodo, Sylvia Resort Komodo, Bintang Flores 
Hotel, dan beberapa industri pariwisata lainnya. 

Wikan mengungkapkan program SMK-D2 Fast Track akan sangat menguntungkan industri 
pariwisata, sebab mereka akan langsung mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi 
sesuai dengan yang diinginkan. 

Untuk mewujudkan program tersebut di Labuan Bajo, Wikan menyarankan agar kurikulum 
pembelajaran harus berdasarkan kajian bersama antara pihak industri, SMK, dan Politeknik 
eLBajo Commodus. 

"Ibarat 'pernikahan', link and match pada program SMK-D2 Fast Track bisa dikatakan 'pernikahan 
segitiga' antara SMK, Kampus Vokasi, dan pihak industri atau calon pengguna lulusan," imbuh 
Wikan. 

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Diksi, Benny Bandandjaja mengatakan melalui 
program ini akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. 

"Sehingga ke depan bukan orang luar yang menguasai dunia profesional Labuan Bajo tetapi 
anak-anak Manggarai sendiri," ujar Benny. 

"Dengan demikian penciptaan SDM di Nusa Tenggara Timur yang unggul, terampil dan 
berkompeten dapat segera terwujud, demi mendukung visi besar pemerintah membangun 
Labuan Bajo menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas," tambah Direktur SMK, M. Bakrun. 
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Dalam kesempatan sama, Ketua Yayasan Bangkit Anak NegeriKu, Noviana Halim juga 
menyampaikan untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas dibutuhkan 
orang yang fokus dan nekat. 

"Kami percaya Politeknik eLBajo Commodus akan menjadi Politeknik yang besar dan bertaraf 
internasional," katanya. 

Noviana mengatakan, saat ini sudah ada 6 mahasiswa semester 2 dan 4 telah diterima bekerja 
di industri. Ini merupakan salah satu bukti bahwa PLC telah menjalankan program "Merdeka 
Belajar, Kampus Merdeka" untuk para mahasiswa. 

Dalam pelaksanaannya, PLC melalui kerja sama dengan beberapa industri, kemudian menyusun 
suatu kurikulum hasil diskusi bersama dengan pihak industri, dan selanjutnya diterapkan secara 
khusus bagi mahasiswa yang lolos seleksi penerimaan kerja di industri bersangkutan. 

Dalam proses selanjutnya, pihak kampus akan memberikan pengakuan terhadap kerja 
mahasiswa tersebut sebagai bahan penilaian berdasarkan kurikulum yang telah disusun 
bersama. 

Direktur Politeknik eLBajo yang baru saja dilantik pada 18 Juni 2021, I Putu Astawa, berkomitmen 
agar PLC menjadi unggul dan berdaya saing di level nasional maupun internasional. 

Untuk itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, dan 
seluruh civitas akademica. 

"Semoga kepemimpinan saya memberikan makna positif di dalam membangun sumber daya 
manusia di kampus ini. Kita menciptakan generasi yang unggul berdasarkan nilai-nilai kearifan 
lokal yang kita miliki," ujarnya. 

I Putu Astawa juga merespon pernyataan Wikan dengan berkata, "Politeknik eLBajo Commodus 
siap untuk secepatnya merintis program SMK-D2 Fast Track yang baru diluncurkan oleh Ditjen 
Pendidikan Vokasi, dengan SMK se-Manggarai Raya". 

 

 



 

175 
 

Judul Industri Baterai Listrik Akan Terbentuk, 23 Ribu Lapangan Tersedia 

Nama Media jawapos.com 

Newstrend Industri Baterai Listrik 

Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/24/06/2021/industri-baterai-listrik-
akan-terbentuk-23-ribu-lapangan-tersedia/ 

Jurnalis Romys Binekasri 

Tanggal 2021-06-24 15:47:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Agus Tjahjana (Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik (Electric Vehicle/ 
EV Battery)) Akan ada 23 ribu tenaga kerja yang terserap, dan kita bisa saving USD 9 miliar 

neutral - Agus Tjahjana (Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik (Electric Vehicle/ 
EV Battery)) Karena industri IBC ini hanya bikin katodanya saja, masih ada jenis-jenis lain 
separator, elektrolitnya, dan sebagainya. Kalau ini bisa masuk, dampaknya terhadap 
perekonomian multiplier -nya akan lebih besar lagi 

 

Ringkasan 

Pemerintah saat ini sedang mendorong pengembangan industri baterai mobil listrik di dalam 
negeri. Hal ini diharapkan bakal berdampak pada perekonomian nasional melalui peningkatan 
Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 25 miliar per tahun. Ketua Tim Percepatan Proyek 
Baterai Kendaraan Listrik (Electric Vehicle/ EV Battery) Agus Tjahjana menyebut, kontribusi 
pengembangan industri tersebut juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja bagi 
masyarakat. "Akan ada 23 ribu tenaga kerja yang terserap, dan kita bisa saving USD 9 miliar," 
ujarnya dalam diskusi secara virtual, Kamis (24/6). 

 

INDUSTRI BATERAI LISTRIK AKAN TERBENTUK, 23 RIBU LAPANGAN TERSEDIA 

Pemerintah saat ini sedang mendorong pengembangan industri baterai mobil listrik di dalam 
negeri. Hal ini diharapkan bakal berdampak pada perekonomian nasional melalui peningkatan 
Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 25 miliar per tahun. 

Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik (Electric Vehicle/ EV Battery) Agus 
Tjahjana menyebut, kontribusi pengembangan industri tersebut juga berdampak pada 
penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. 

"Akan ada 23 ribu tenaga kerja yang terserap, dan kita bisa saving USD 9 miliar," ujarnya dalam 
diskusi secara virtual, Kamis (24/6). 
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Seperti diketahui, pabrik baterai sel ( cell battery ) kendaraan atau mobil listrik akan mulai 
dibangun Juli atau selambat-lambatnya pada Agustus 2021. Produksi ditargetkan mulai pada 
2023. Proyek tersebut digarap oleh konsorsium yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, 
LG International, POSCO dan Huayou Holding. 

Pembentukan indutri tersebut dimulai dari penandatangan PT Industri Baterai Indonesia atau 
Indonesia Battery Corporation (IBC) dengan Heads of Agreement (HoA) investasi pabrik baterai 
kendaraan listrik dengan konsorsium LG. 

Menurutnya, akan ada banyak yang dapat digarap dalam industri baterai mobil listrik ini yang 
ujungnya akan berdampak pada peningkatan perekonoman nasional dengan skala yang lebih 
besar. 

"Karena industri IBC ini hanya bikin katodanya saja, masih ada jenis-jenis lain separator, 
elektrolitnya, dan sebagainya. Kalau ini bisa masuk, dampaknya terhadap perekonomian 
multiplier -nya akan lebih besar lagi," pungkasnya. 
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Judul Perpres RANHAM Terbit, Komnas Perempuan Terus Dorong Perda 
Diskriminatif Dicabut 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Perlindungan Perempuan 

Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/15164351/perpres-
ranham-terbit-komnas-perempuan-terus-dorong-perda-diskriminatif 

Jurnalis Deti Mega Purnamasari 
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Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Theresia Iswarini (Komisioner Komisi Nasional (Komnas Perempuan)) Masih banyak 
perda diskriminatif yang harus diadvokasi ke depan dan Komnas Perempuan masih terus 
mendorong proses analisis perda (diskriminatif) untuk direkomendasikan dicabut 

negative - Theresia Iswarini (Komisioner Komisi Nasional (Komnas Perempuan)) Di antaranya 
Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa perda tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan yang lebih tinggi, dan bertentangan dengan kepentingan umum termasuk 
diskriminasi terhadap gender 

neutral - Theresia Iswarini (Komisioner Komisi Nasional (Komnas Perempuan)) Sejak tahun 2017, 
pemerintah mendukung melakukan upaya pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif 
melalui program prioritas nasional secara khusus melalui harmonisasi kebijakan ditingkat pusat 
dan daerah 

positive - Theresia Iswarini (Komisioner Komisi Nasional (Komnas Perempuan)) Karena Komnas 
Perempuan menjadi salah satu lembaga terkait, jadi kami akan menindaklanjuti RANHAM ini 

 

Ringkasan 

Komisioner Komisi Nasional (Komnas Perempuan) Theresia Iswarini mengatakan, saat ini 
pihaknya masih mendorong agar peraturan daerah (perda) yang diskriminatif bisa dicabut. 
Dalam hal ketenagakerjaan, pihaknya juga mempunyai Tim Perempuan Pekerja yang fokus 
melakukan advokasi kebijakan seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan 
dampak UU Cipta Kerja. 
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PERPRES RANHAM TERBIT, KOMNAS PEREMPUAN TERUS DORONG PERDA 
DISKRIMINATIF DICABUT 

JAKARTA, - Komisioner Komisi Nasional ( Komnas Perempuan ) Theresia Iswarini mengatakan, 
saat ini pihaknya masih mendorong agar peraturan daerah (perda) yang diskriminatif bisa 
dicabut. 

Hal tersebut disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Aksi 
Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM ) Tahun 2021-2025 yang salah satu poinnya mengatur 
soal pengkajian dan perubahan kebijakan dan undang-udang yang diskriminatif terhadap 
perempuan. 

"Masih banyak perda diskriminatif yang harus diadvokasi ke depan dan Komnas Perempuan 
masih terus mendorong proses analisis perda (diskriminatif) untuk direkomendasikan dicabut," 
kata Theresia kepada Kompas.com, Kamis (24/6/2021). 

Ia pun menyebutkan, tahun 2009- 2014 Komnas Perempuan telah melakukan dialog-dialog 
dengan pemerintah pusat, daerah serta organisasi masyarakat sipil. 

Hasilnya, tahun 2015 pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan 
untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif. 

"Di antaranya Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa perda tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan bertentangan dengan kepentingan umum 
termasuk diskriminasi terhadap gender," kata dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email Kemudian, terdapat pula pasal yang mengatur mekanisme pembatalan 
kebijakan daerah oleh pemerintah pusat. 

Termasuk ada pula peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dikeluarkan sejak tahun 
2014 untuk melakukan pengetatan terhadap perda. 

Caranya adalah dengan mewajibkan registrasi peraturan daerah kepada pemerintah pusat, 
dalam hal ini adalah Kemendagri. 

"Sejak tahun 2017, pemerintah mendukung melakukan upaya pencegahan dan penanganan 
kebijakan diskriminatif melalui program prioritas nasional secara khusus melalui harmonisasi 
kebijakan ditingkat pusat dan daerah," kata dia. 

Harmonisasi tersebut berbentuk komitmen kerja bersama yang dilakukan Bappenas, 
Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Kemen PPPA). 

Pihaknya juga terus mendorong agar perda tentang retribusi visum bagi perempuan korban bisa 
dicabut karena perda tersebut menambah beban korban. 

Dalam hal ketenagakerjaan, pihaknya juga mempunyai Tim Perempuan Pekerja yang fokus 
melakukan advokasi kebijakan seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan 
dampak UU Cipta Kerja. 

Lebih lanjut, pihaknya juga akan menindaklanjuti RANHAM 2021-2025 tersebut dengan 
mengkonsolidasikannya secara internal. 

"Karena Komnas Perempuan menjadi salah satu lembaga terkait, jadi kami akan menindaklanjuti 
RANHAM ini," kata dia. 
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Judul KSP: Kartu Prakerja buka peluang kerja bagi mantan pekerja migran 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2229898/ksp-kartu-prakerja-buka-
peluang-kerja-bagi-mantan-pekerja-migran 

Jurnalis Rangga Pandu Asmara Jingga 

Tanggal 2021-06-24 15:14:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Program ini memberi peluang kerja bagi calon 
dan mantan pekerja migran Indonesia 

 

Ringkasan 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Kartu Prakerja akan membuka peluang kerja 
bagi para mantan pekerja migran Indonesia. Hal tersebut disampaikan Moeldoko karena sejauh 
ini 2,19 persen dari total penerima Kartu Prakerja adalah mantan pekerja migran. 

 

KSP: KARTU PRAKERJA BUKA PELUANG KERJA BAGI MANTAN PEKERJA MIGRAN 

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Kartu Prakerja akan membuka 
peluang kerja bagi para mantan pekerja migran Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Moeldoko karena sejauh ini 2,19 persen dari total penerima Kartu 
Prakerja adalah mantan pekerja migran. 

"Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan pekerja migran Indonesia," ujarnya 
saat menghadiri rapat terkait dengan Program Kartu Prakerja di Jakarta, Kamis, sebagaimana 
siaran pers yang diterima. 

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 15 
November-15 Desember 2020, tercatat jumlah penerima Kartu Prakerja mencapai 3,38 juta 
orang. 

Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 orang atau 6,12 persen merupakan calon pekerja migran 
Indonesia, sedangkan sebanyak 120.648 orang atau 2,19 persen dari total penerima Kartu 
Prakerja adalah mantan pekerja migran Indonesia. 
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Data pekerja migran yang memperoleh Kartu Prakerja itu didapatkan berdasarkan hasil 
kolaborasi pengelola Kartu Prakerja dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI). 

Sejauh ini, pendampingan untuk mantan pekerja migran Indonesia juga dilakukan mulai dari 
pendaftaran, pelatihan, hingga tahap "learning management system" dengan total 92 layanan, 
masing-masing 23 layanan ditargetkan diberikan Juni 2021 dan sisanya 69 layanan diberikan Juli 
2021. 

Moeldoko menyarankan kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, Kemenaker, dan Kartu Prakerja 
dalam pertanggungjawaban program Kartu Prakerja bagi calon dan mantan pekerja migran. 

Lebih jauh dia mengatakan Manajemen Pelaksana Operasi (PMO) Kartu Prakerja sudah 
mengumpulkan data yang berasal dari Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja dan data karantina 
pekerja migran Indonesia di Wisma Atlet. 

Menurutnya, data dari Wisma Atlet bisa menjadi proyek percontohan pemberdayaan di daerah. 
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Judul Darurat Covid-19, Pemerintah dan Perusahaan Harus Jamin 
Keselamatan Jurnalis 

Nama Media suara.com 

Newstrend Perlindungan Keselamatan Jurnalis 

Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/06/24/150555/darurat-covid-19-
pemerintah-dan-perusahaan-harus-jamin-keselamatan-jurnalis 

Jurnalis Agung Sandy Lesmana 

Tanggal 2021-06-24 15:05:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Sasmito Madrim (Ketua Umum AJI Indonesia) Keberadaan jurnalis dibutuhkan 
masyarakat untuk dapat memberikan informasi yang valid untuk dapat mengambil keputusan 
yang tepat dalam menghadapi pandemi corona ini 

neutral - Sasmito Madrim (Ketua Umum AJI Indonesia) Kesehatan dan keselamatan kerja 
merupakan tanggung jawab perusahaan seperti yang diatur dalam sejumlah Undang Undang 
seperti Undang Undang tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang Ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta pemerintah dan perusahaan media 
menjamin keselamatan kerja wartawan selama pandemi Covid-19 yang belakangan terus 
melonjak. Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim mendorong pemerintah tetap 
mengupayakan konferensi pers secara daring untuk mencegah kerumunan wartawan, dengan 
tetap mengutamakan keterbukaan informasi. 

 

DARURAT COVID-19, PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN HARUS JAMIN 
KESELAMATAN JURNALIS 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta pemerintah dan perusahaan media 
menjamin keselamatan kerja wartawan selama pandemi Covid-19 yang belakangan terus 
melonjak. 

Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim mendorong pemerintah tetap mengupayakan 
konferensi pers secara daring untuk mencegah kerumunan wartawan, dengan tetap 
mengutamakan keterbukaan informasi. 



 

182 
 

"Keberadaan jurnalis dibutuhkan masyarakat untuk dapat memberikan informasi yang valid 
untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi pandemi corona ini," kata 
Sasmito dalam keteranganya, Rabu (24/6/2021). 

Pemerintah juga diminta untuk mempercepat program vaksinasi bagi jurnalis dan pekerja media 
secara nasional. 

Sementara bagi perusahaan media, Sasmito berharap semua wartawan yang diturunkan ke 
lapangan tetap mendapat jaminan perlindungan kesehatan mulai dari alat pelindung diri hingga 
biaya pengobatan dan pemulihan jika terpapar Covid-19. 

"Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan tanggung jawab perusahaan seperti yang diatur 
dalam sejumlah Undang Undang seperti Undang Undang tentang Keselamatan Kerja dan 
Undang-undang Ketenagakerjaan," tegasnya. 

Perusahaan juga diwajibkan untuk memenuhi hak-hak pekerja media yang meninggal akibat 
Covid-19 mulai dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak seperti 
diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. 

Sasmito menegaskan bahwa kredo utama kerja jurnalistik adalah tidak ada berita seharga 
nyawa, sehingga semua wartawan diminta hati-hati dengan kondisi pandemi saat ini. 
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Judul Pengetatan PPKM Mikro, 50 Persen Gerai Matahari Department Store 
Kena Dampak 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend PPKM Skala Mikro 
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Ringkasan 

PT Matahari Department Store (LPPF) menyatakan dari 74 gerai di Indonesia, sekitar 50 persen 
kena dampak dari pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Mikro. 
PPKM Mikro diperketat mulai berlaku 22 Juni 2021-5 Juli 2021. PT Matahari Department Store 
Tbk menyatakan akan mematuhi dan mendukung semua upaya yang diperlukan untuk menjaga 
kesehatan dan keselamatan pelanggan dan karyawannya. 

 

PENGETATAN PPKM MIKRO, 50 PERSEN GERAI MATAHARI DEPARTMENT STORE 
KENA DAMPAK 

Jakarta - PT Matahari Department Store (LPPF) menyatakan dari 74 gerai di Indonesia, sekitar 
50 persen kena dampak dari pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Mikro. 

PPKM Mikro diperketat mulai berlaku 22 Juni 2021-5 Juli 2021. 

PT Matahari Department Store Tbk menyatakan akan mematuhi dan mendukung semua upaya 
yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pelanggan dan karyawannya. 

"Matahari memiliki 74 gerai di seluruh Indonesia (50 persen dari total gerai) yang terdampak 
atas jam operasional yang lebih singkat, peraturan jam malam, atau pembatasan terkait COVID-
19 lainnya yang diberlakukan untuk menghambat penyebaran pandemi," tulis perseroan, dikutip 
Kamis (24/6/2021). 

PT Matahari Department Store Tbk menyatakan akan terus menegakkan protokol kesehatan dan 
mendukung segala upaya untuk menjaga keselamatan pelanggan dan karyawan. 

Pertama, kegiatan perkantoran support centre Perseroan beralih menjadi bekerja dari rumah 
(WFH) secara penuh mulai 17 Juni 2021 selama enam minggu ke depan. 

"Kegiatan kantor akan dimulai kembali dengan mempertimbangkan situasi terakhir nanti, selama 
risikonya rendah bagi staf kami dan semua antisipasi yang diperlukan telah siap," tulis perseroan. 
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Sebelum pembukaan kantor kembali, karyawan akan melakukan pemeriksaan mandiri dan tes 
COVID-19. 

Kedua, gerai-gerai PT Matahari Department Store Tbk akan tetap buka secara penuh sesuai 
dengan jam operasional mal yang saat dikurangi, dan meskipun ada tantangan lainnya seperti 
pengurangan kapasitas peritel makanan dan minuman, kecuali jika ada perintah penutupan. 

Upaya ini akan berjalan dengan protokol keamanan yang ketat dan mempertahankan pelayanan 
pelanggan kami yang tetap kuat melalui "Belanja aman - 5 komitmen Matahari". 

Perseroan akan memantau dengan cermat pedoman terperinci dari pihak berwenang dan akan 
menerapkan pedoman tersebut di gerai Perseroan. Berkat upaya keras dari tim operasional dan 
risiko Matahari, Matahari telah memiliki protokol kesehatan yang sangat baik. 

"Perseroan akan mematuhi setiap instruksi dari pihak berwenang sejalan dengan upaya menjadi 
warga perusahaan yang baik," tulis perseroan. 

Ketiga, selama periode PPKM, Perseroan akan fokus untuk menjangkau para pelanggan melalui 
saluran digital. Perseroan telah siap untuk melakukan hal tersebut melalui Matahari.com, Shop 
& Talk, dan kehadiran di marketplaces terpilih. 

Perseroan akan terus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat dan terukur 
agar Perseroan dapat mengelola risiko terkait dampak penyebaran COVID-19. 
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Narasumber 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Program ini memberi peluang kerja bagi calon 
dan mantan (ex) PMI 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Perlu kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, 
Kemenaker dan Kartu Prakerja untuk pertanggungjawabannya 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Ex-PMI datang dari 150 negara, punya skill unik 
dan berkompetensi. Diharapkan Kartu Prakerja bisa memberikan reskilling untuk PMI yang baru 
pulang, sambil menunggu masa Covid-19 usai 

 

Ringkasan 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Kartu Prakerja saat ini menunjukkan 
jangkauannya ke seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas. Termasuk bagi calon dan mantan 
Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan 
(ex) PMI," kata Moeldoko saat menghadiri rapat program Kartu Prakerja di Jakarta, Kamis (24/6). 

 

MOELDOKO SEBUT KARTU PRAKERJA BUKA PELUANG KERJA BAGI CALON DAN 
MANTAN PMI 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Kartu Prakerja saat ini menunjukkan 
jangkauannya ke seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas. Termasuk bagi calon dan mantan 
Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan (ex) PMI," kata Moeldoko saat 
menghadiri rapat program Kartu Prakerja di Jakarta, Kamis (24/6). 

Sementara PMI Kartu Prakerja menunjukkan ada potensi peralihan dari unskilled labor ke skilled 
labor. Hal ini karena seperlima calon PMI berpendidikan Sarjana. Walaupun begitu Moeldoko 
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menyarankan perlu adanya kerja sama lanjutan antara Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI) dan Menaker. 

"Perlu kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, Kemenaker dan Kartu Prakerja untuk 
pertanggungjawabannya," ujar dia. 

Moeldoko membeberkan berdasarkan hasil evaluasi III Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian periode 15 November- 15 Desember 2020, tercatat jumlah penerima Kartu 
Prakerja mencapai 3,38 juta. Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 atau 6,12% merupakan calon 
PMI. Pada data yang sama, sebanyak 120.648 atau 2,19% dari total penerima Kartu Prakerja 
adalah ex-PMI. 

Catatan tersebut tidak lepas dari kolaborasi pengelola Kartu Prakerja dengan Badan Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pendampingan untuk ex-PMI juga dilakukan mulai dari 
pendaftaran, pelatihan, hingga masuk learning management system dengan 92 layanan, terdiri 
dari target Juni 2021 sebanyak 23 layanan dan Juli 2021 sebanyak 69 layanan. 

Kemudian dari manajemen Pelaksana Operasi (PMO) Kartu Prakerja sudah mengumpulkan data 
yang berasal dari Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja dan data karantina PMI di Wisma Atlet. 
Data Wisma Atlet kata dia bisa menjadi pilot project pemberdayaan di daerah. 

"Ex-PMI datang dari 150 negara, punya skill unik dan berkompetensi. Diharapkan Kartu Prakerja 
bisa memberikan reskilling untuk PMI yang baru pulang, sambil menunggu masa Covid-19 usai," 
ungkapnya. [gil]. 
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positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Program ini memberi peluang kerja bagi calon 
dan mantan (ex) PMI 

 

Ringkasan 

Kartu Prakerja kian menunjukkan jangkauannya ke seluruh lapisan masyarakat. Termasuk bagi 
calon dan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Program ini memberi peluang kerja bagi 
calon dan mantan (ex) PMI," kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri rapat 
program Kartu Prakerja di Jakarta, Kamis (24/6/2021). 

 

MOELDOKO: KARTU PRAKERJA BUKA PELUANG KERJA BAGI CALON DAN MANTAN 
PMI 

JAKARTA - Kartu Prakerja kian menunjukkan jangkauannya ke seluruh lapisan masyarakat. 
Termasuk bagi calon dan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan (ex) PMI," kata Kepala Staf 
Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri rapat program Kartu Prakerja di Jakarta, Kamis 
(24/6/2021). 

Berdasarkan hasil evaluasi III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 15 
November - 15 Desember 2020, tercatat jumlah penerima Kartu Prakerja mencapai 3,38 juta. 

Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 atau 6,12 persen merupakan calon PMI. Pada data yang sama, 
sebanyak 120.648 atau 2,19 persen dari total penerima Kartu Prakerja adalah ex-PMI. 

Catatan tersebut tidak lepas dari kolaborasi pengelola Kartu Prakerja dengan Badan Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 
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Pendampingan untuk ex-PMI juga dilakukan mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga masuk 
learning management system dengan 92 layanan, terdiri dari target Juni 2021 sebanyak 23 
layanan dan Juli 2021 sebanyak 69 layanan. 

Sementara PMI Kartu Prakerja menunjukkan ada potensi peralihan dari unskilled labor ke skilled 
labor. Hal ini karena seperlima calon PMI berpendidikan Sarjana. 

Namun Moeldoko menyarankan, perlu kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, Kemenaker dan 
Kartu Prakerja untuk pertanggungjawabannya. 

Di sisi lain, Manajemen Pelaksana Operasi (PMO) Kartu Prakerja sudah mengumpulkan data yang 
berasal dari Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja dan data karantina PMI di Wisma Atlet. Data 
Wisma Atlet bisa menjadi pilot project pemberdayaan di daerah. 

Ex-PMI datang dari 150 negara, punya skill unik dan berkompetensi. Diharapkan Kartu Prakerja 
bisa memberikan reskilling untuk PMI yang baru pulang, sambil menunggu masa Covid-19 usai 
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Narasumber 

negative - Harry Hikmat (Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial RI) 
Kemensos menyiapkan pos transit PMI bermasalah di RPTC Bambu Apus, Balai Karya Mulya Jaya 
di Pasar Rebo dan Balai Panasea Bambu Apus yang dimungkinkan sebagai tempat transit kalau 
ada PMI yang mengalami hambatan dalam pemulangan 

neutral - Harry Hikmat (Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial RI) 
Tugas balai atau loka adalah memastikan dengan BP2MI agar secepatnya PMI dipulangkan ke 
daerah asal. Kalau masa transit dari karantina sebelum pemulangan hanya perlu satu hari, segera 
dipulangkan 

 

Ringkasan 

Kementerian Sosial menyiapkan sejumlah pos transit untuk pemulangan 7.200 Pekerja Migram 
Indonesia (PMI) bermasalah yang tersebar di seluruh detensi imigrasi di Malaysia. "Kemensos 
menyiapkan pos transit PMI bermasalah di RPTC Bambu Apus, Balai Karya Mulya Jaya di Pasar 
Rebo dan Balai Panasea Bambu Apus yang dimungkinkan sebagai tempat transit kalau ada PMI 
yang mengalami hambatan dalam pemulangan," ujar Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial 
(Rehsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, 
Kamis. 

 

KEMENSOS SIAPKAN POS TRANSIT UNTUK PEMULANGAN PMI BERMASALAH 

Jakarta - Kementerian Sosial menyiapkan sejumlah pos transit untuk pemulangan 7.200 Pekerja 
Migram Indonesia (PMI) bermasalah yang tersebar di seluruh detensi imigrasi di Malaysia. 

"Kemensos menyiapkan pos transit PMI bermasalah di RPTC Bambu Apus, Balai Karya Mulya 
Jaya di Pasar Rebo dan Balai Panasea Bambu Apus yang dimungkinkan sebagai tempat transit 
kalau ada PMI yang mengalami hambatan dalam pemulangan," ujar Direktur Jenderal 
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Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat dalam keterangannya yang 
diterima di Jakarta, Kamis. 

Harry pada rapat koordinasi terkait rencana pemulangan PMI dari Malaysia yang diikuti oleh para 
kepala balai/loka rehabilitasi sosial di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial secara daring 
mengatakan, balai kini sudah multifungsi, sehingga harus siap melayani Pekerja Migran 
Indonesia yang bermasalah. 

Sebanyak 41 balai rehsos, kata dia, harus siap sedia jika dijadikan rujukan sebagai tempat transit. 

Menurut Harry, pemulangan para deportan akan dilakukan secara bertahap agar tidak 
menumpuk di satu titik, sehingga ada diversifikasi titik ketibaan para PMI tersebut. 

Pemulangan tahap awal memprioritaskan kepada deportan kelompok rentan (sakit, hamil, lansia, 
disabilitas perempuan dan anak-anak) sejumlah 293 orang. 

Pemulangan PMI dari Malaysia akan dimulai 24 Juni 2021 untuk gelombang pertama dan 27 Juni 
2021 untuk gelombang kedua. Mereka akan diterbangkan langsung dari Bandara Kuala Lumpur, 
Malaysia, menuju Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. 

Selanjutnya, mereka akan menjalani masa karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, 
Pademangan, Jakarta, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

Menurut Harry, kementerian/lembaga sebagai bagian Satgas Penanggulangan Korban 
Perdagangan Orang/lembaga harus siap mendukung pengaturan pemulangan PMI dari Malaysia. 

Dia memastikan peran dari balai atau loka rehsos agar siap jika dijadikan rujukan untuk tempat 
transit PMI yang mengalami masalah atau kendala kembali ke daerah asal. 

Sesuai arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, 41 balai atau loka rehsos menyiapkan ruang isolasi 
mandiri untuk pegawai atau penerima manfaat yang positif COVID-19, dengan catatan tanpa 
gejala, serta menyiapkan ruang atau tempat transisi tersendiri untuk PMI. 

Selain itu, katanya, balai/loka rehsos berfungsi memberikan pendampingan awal kepada PMI 
yang mengalami kendala ketika dipulangkan ke daerah dan memastikan mereka bisa sampai ke 
keluarganya. Balai/loka rehsos juga diharapkan segera melakukan koordinasi dengan dinas 
tenaga kerja setempat terkait penyiapan program pemberdayaan untuk PMI di daerah asal. 

"Tugas balai atau loka adalah memastikan dengan BP2MI agar secepatnya PMI dipulangkan ke 
daerah asal. Kalau masa transit dari karantina sebelum pemulangan hanya perlu satu hari, segera 
dipulangkan," kata Harry Hikmat. 

Terkait pemulangan PMI tersebut, menurut Harry, Kemensos mempunyai mandat pemulangan 
dalam rangka rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial para PMI. 

Selain itu, menurut dia, pemulangan PMI merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. 
Namun, seringkali pemda tidak siap untuk menjemput pekerja migran yang bermasalah. 

Sehingga, Kemensos akan mendorong pemda agar siap dan bertanggung jawab memulangkan 
para PMI sampai ke keluaganya masing-masing. (*). 
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Narasumber 

positive - drh Iskandar (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tapteng) Pemkab 
Tapanuli Tengah menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan 
pemahaman bagi kita semua akan kewajiban dan hak Program Jaminan Sosial Kesehatan bagi 
seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi segmen pekerja penerima upah (pekerja yang 
penerima penghasilan atau upah dari pemberi kerja). Pemberi kerja wajib mengusulkan atau 
mengakomodir jaminan kesehatannya sebagai Peserta PPU sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 
Tahun 2018, pasal 4 ayat 2, pada poin 7 dan poin 8 

neutral - drh Iskandar (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tapteng) Hal ini tidak 
hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat ataupun hanya BPJS kesehatan saja namun 
juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengusaha atau pemberi kerja dan 
juga masyarakat 

neutral - drh Iskandar (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tapanuli 
Tengah) Untuk itu, Bapak Bupati berpesan kepada kita semua agar dapat memanfaatkan 
kesempatan ini dengan sebaik-baiknya atas materi yang diberikan oleh BPJS kesehatan agar 
terbentuk pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 82 
Tahun 2018 beserta regulasi turunannya sehingga pekerja dan pemberi kerja memahami hak 
dan kewajibannya 

positive - drh Iskandar (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tapanuli 
Tengah) Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa badan usaha yang berada di 
Kabupaten Tapanuli Tengah mendaftarkan seluruh pekerja kepada program JKN karena data 
yang kita lihat dan periksa hasilnya masih ada Badan Usaha yang tidak seluruh karyawannya 
didaftarkan. Berdasarkan peraturan dinyatakan bahwa seluruh pekerja itu harus didaftarkan 
kepada Program JKN. Untuk itulah, kita melakukan kegiatan ini berkoordinasi dengan Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga pengusaha di daerah ini dapat mendaftarkan 
karyawannya pada program tersebut 
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Ringkasan 

Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani diwakili oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Setda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) drh Iskandar secara resmi membuka 
Sosialisasi Kewajiban Pemberi Kerja Badan Usaha dalam hal Program JKN-KIS BPJS Kesehatan 
segmen PPU (Pekerja Penerima Upah) Swasta di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah bertempat 
di Toba Room Hotel Pia Pandan, Selasa (22/06/2021). Kegiatan sosialisasi ini digelar oleh BPJS 
Kesehatan Cabang Sibolga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng. 

 

10 PERUSAHAAN DI TAPTENG IKUTI SOSIALISASI 

Pandan : Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani diwakili oleh Asisten Perekonomian 
dan Pembangunan Setda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) drh Iskandar secara resmi 
membuka Sosialisasi Kewajiban Pemberi Kerja Badan Usaha dalam hal Program JKN-KIS BPJS 
Kesehatan segmen PPU (Pekerja Penerima Upah) Swasta di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 
bertempat di Toba Room Hotel Pia Pandan, Selasa (22/06/2021). Kegiatan sosialisasi ini digelar 
oleh BPJS Kesehatan Cabang Sibolga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Tapteng. 

Mengawali sambutannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan drh Iskandar menyampaikan 
titip salam Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul 
kepada seluruh peserta sosialisasi. 

"Pemkab Tapanuli Tengah menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini untuk 
memberikan pemahaman bagi kita semua akan kewajiban dan hak Program Jaminan Sosial 
Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi segmen pekerja penerima upah 
(pekerja yang penerima penghasilan atau upah dari pemberi kerja). Pemberi kerja wajib 
mengusulkan atau mengakomodir jaminan kesehatannya sebagai Peserta PPU sesuai Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pasal 4 ayat 2, pada poin 7 dan poin 8," kata Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan Setda Tapteng drh Iskandar. 

Drh Iskadar mengatakan bahwa peningkatan kualitas jaminan kesehatan merupakan tanggung 
jawab semua pihak. "Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat ataupun 
hanya BPJS kesehatan saja namun juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan 
Pengusaha atau pemberi kerja dan juga masyarakat," lanjut drh Iskandar. 

"Untuk itu, Bapak Bupati berpesan kepada kita semua agar dapat memanfaatkan kesempatan 
ini dengan sebaik-baiknya atas materi yang diberikan oleh BPJS kesehatan agar terbentuk 
pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
beserta regulasi turunannya sehingga pekerja dan pemberi kerja memahami hak dan 
kewajibannya," ucap drh Iskandar. 

Selanjutnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sibolga Bernat Sibarani meyampaikan, "Tujuan 
kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa badan usaha yang berada di Kabupaten Tapanuli 
Tengah mendaftarkan seluruh pekerja kepada program JKN karena data yang kita lihat dan 
periksa hasilnya masih ada Badan Usaha yang tidak seluruh karyawannya didaftarkan. 
Berdasarkan peraturan dinyatakan bahwa seluruh pekerja itu harus didaftarkan kepada Program 
JKN. Untuk itulah, kita melakukan kegiatan ini berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Tengah, sehingga pengusaha di daerah ini dapat mendaftarkan karyawannya pada 
program tersebut," katanya Pada acara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab 
Tapteng drh Iskandar menyerahkan Sertifikat kepada pihak PT. Cahaya Pelita Andhika yang telah 
mendaftarkan seluruh pekerjanya ke Program JKN. 
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Diakhir kegiatan, sebanyak 10 perusahaan peserta sosialisasi telah menandatangani Berita Acara 
komitmen mendaftarkan pekerjanya ke Program JKN. 

Turut hadir pada kegiatan sosialisasi ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tapteng Reza Affandy 
S.STP, Kepala BPJS Kesehatan Tapteng Ade Irma Suriani, Sekretaris Dinas PMPPTSP Tapteng 
Irwansyah, SE, mewakili Kadis Kesehatan Tapteng, dan 10 Badan Usaha peserta sosialisasi. 
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Narasumber 

negative - Harry Hikmat (Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial RI) 
Kemensos menyiapkan pos transit PMI bermasalah di RPTC Bambu Apus, Balai Karya Mulya Jaya 
di Pasar Rebo dan Balai Panasea Bambu Apus yang dimungkinkan sebagai tempat transit kalau 
ada PMI yang mengalami hambatan dalam pemulangan 

neutral - Harry Hikmat (Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial RI) 
Tugas balai atau loka adalah memastikan dengan BP2MI agar secepatnya PMI dipulangkan ke 
daerah asal. Kalau masa transit dari karantina sebelum pemulangan hanya perlu satu hari, segera 
dipulangkan 

 

Ringkasan 

Kementerian Sosial menyiapkan sejumlah pos transit untuk pemulangan 7.200 Pekerja Migram 
Indonesia (PMI) bermasalah yang tersebar di seluruh detensi imigrasi di Malaysia. "Kemensos 
menyiapkan pos transit PMI bermasalah di RPTC Bambu Apus, Balai Karya Mulya Jaya di Pasar 
Rebo dan Balai Panasea Bambu Apus yang dimungkinkan sebagai tempat transit kalau ada PMI 
yang mengalami hambatan dalam pemulangan," ujar Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial 
(Rehsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, 
Kamis. 

 

KEMENSOS SIAPKAN POS TRANSIT UNTUK PEMULANGAN PMI DI MALAYSIA 

Jakarta - Kementerian Sosial menyiapkan sejumlah pos transit untuk pemulangan 7.200 Pekerja 
Migram Indonesia (PMI) bermasalah yang tersebar di seluruh detensi imigrasi di Malaysia. 

"Kemensos menyiapkan pos transit PMI bermasalah di RPTC Bambu Apus, Balai Karya Mulya 
Jaya di Pasar Rebo dan Balai Panasea Bambu Apus yang dimungkinkan sebagai tempat transit 
kalau ada PMI yang mengalami hambatan dalam pemulangan," ujar Direktur Jenderal 
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Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat dalam keterangannya yang 
diterima di Jakarta, Kamis. 

Harry pada rapat koordinasi terkait rencana pemulangan PMI dari Malaysia yang diikuti oleh para 
kepala balai/loka rehabilitasi sosial di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial secara daring 
mengatakan, balai kini sudah multifungsi, sehingga harus siap melayani Pekerja Migran 
Indonesia yang bermasalah. 

Sebanyak 41 balai rehsos, kata dia, harus siap sedia jika dijadikan rujukan sebagai tempat transit. 

Menurut Harry, pemulangan para deportan akan dilakukan secara bertahap agar tidak 
menumpuk di satu titik, sehingga ada diversifikasi titik ketibaan para PMI tersebut. 

Pemulangan tahap awal memprioritaskan kepada deportan kelompok rentan (sakit, hamil, lansia, 
disabilitas perempuan dan anak-anak) sejumlah 293 orang. 

Pemulangan PMI dari Malaysia akan dimulai 24 Juni 2021 untuk gelombang pertama dan 27 Juni 
2021 untuk gelombang kedua. Mereka akan diterbangkan langsung dari Bandara Kuala Lumpur, 
Malaysia, menuju Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. 

Selanjutnya, mereka akan menjalani masa karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, 
Pademangan, Jakarta, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

Menurut Harry, kementerian/lembaga sebagai bagian Satgas Penanggulangan Korban 
Perdagangan Orang/lembaga harus siap mendukung pengaturan pemulangan PMI dari Malaysia. 

Dia memastikan peran dari balai atau loka rehsos agar siap jika dijadikan rujukan untuk tempat 
transit PMI yang mengalami masalah atau kendala kembali ke daerah asal. 

Sesuai arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, 41 balai atau loka rehsos menyiapkan ruang isolasi 
mandiri untuk pegawai atau penerima manfaat yang positif COVID-19, dengan catatan tanpa 
gejala, serta menyiapkan ruang atau tempat transisi tersendiri untuk PMI. 

Selain itu, katanya, balai/loka rehsos berfungsi memberikan pendampingan awal kepada PMI 
yang mengalami kendala ketika dipulangkan ke daerah dan memastikan mereka bisa sampai ke 
keluarganya. Balai/loka rehsos juga diharapkan segera melakukan koordinasi dengan dinas 
tenaga kerja setempat terkait penyiapan program pemberdayaan untuk PMI di daerah asal. 

"Tugas balai atau loka adalah memastikan dengan BP2MI agar secepatnya PMI dipulangkan ke 
daerah asal. Kalau masa transit dari karantina sebelum pemulangan hanya perlu satu hari, segera 
dipulangkan," kata Harry Hikmat. 

Terkait pemulangan PMI tersebut, menurut Harry, Kemensos mempunyai mandat pemulangan 
dalam rangka rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial para PMI. 

Selain itu, menurut dia, pemulangan PMI merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. 
Namun, seringkali pemda tidak siap untuk menjemput pekerja migran yang bermasalah. 

Sehingga, Kemensos akan mendorong pemda agar siap dan bertanggung jawab memulangkan 
para PMI sampai ke keluaganya masing-masing. 
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Narasumber 

negative - Letkol Arh Drian Priyambodo (Dansatgas Pamtas RI Yonarhanud 16/SBC) Setelah si 
pengendara tersebut mengurangi kecepatan kendaraan, anggota pun melaksanakan 
pemeriksaan, setelah itu karena terduga I (21) tidak ada niat baik kepada personel satgas, I 
berniat kabur dengan memacu kencang motornya melewati kebun sawit dan langsung di kejar 
oleh regu patroli, setelah berhasil dikejar, ternyata di tempat tersebut sudah terdapat kendaraan 
roda empat yang terlihat berada di semak sekitar kebun sawit dengan pintu terbuka, keadaan 
mesin mati namun spedometer masih menyala dan kunci kontak masih berada di tempatnya 

negative - Letkol Arh Drian Priyambodo (Dansatgas Pamtas RI Yonarhanud 16/SBC) Setelah 
didata dan diambil keterangan di Pos, terduga kami serahkan kepada pihak Imigrasi Nunukan 

 

Ringkasan 

Satgas Pamtas RI Malaysia Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad telah menangkap dan 
mengamankan terduga pelaku jaringan penyelundupan manusia Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
Ilegal yang akan menjadi PMI ke Malaysia di Desa Sekaduyantaka, Kecamatan Seimanggaris. 
Dan satgas Pamtas RI Yonarhanud 16/SBC Letkol Arh Drian Priyambodo mengatakan 
penangkapan ini pada saat personel Pos Gabma Seimanggaris melaksanakan patroli rutin di 
jalan, sering terjadi penangkapan PMI yang tidak resmi di KM. 11 di wilayah Desa 
Sekaduyantaka, saat dalam perjalanan kembali regu patroli mendapatkan seorang pengendata 
motor melintas di tengah jalan kebun sawit dan saat itu pada malam hari, anggota pun 
memberhentikan si pengendara karena mencurigakan. 

 

AMANKAN PMI ILEGAL DI JALUR PATROLI 

NUNUKAN : Satgas Pamtas RI Malaysia Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad telah menangkap 
dan mengamankan terduga pelaku jaringan penyelundupan manusia Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) Ilegal yang akan menjadi PMI ke Malaysia di Desa Sekaduyantaka, Kecamatan 
Seimanggaris. 
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Dansatgas Pamtas RI Yonarhanud 16/SBC Letkol Arh Drian Priyambodo mengatakan 
penangkapan ini pada saat personel Pos Gabma Seimanggaris melaksanakan patroli rutin di 
jalan, sering terjadi penangkapan PMI yang tidak resmi di KM. 11 di wilayah Desa 
Sekaduyantaka, saat dalam perjalanan kembali regu patroli mendapatkan seorang pengendata 
motor melintas di tengah jalan kebun sawit dan saat itu pada malam hari, anggota pun 
memberhentikan si pengendara karena mencurigakan. 

"Setelah si pengendara tersebut mengurangi kecepatan kendaraan, anggota pun melaksanakan 
pemeriksaan, setelah itu karena terduga I (21) tidak ada niat baik kepada personel satgas, I 
berniat kabur dengan memacu kencang motornya melewati kebun sawit dan langsung di kejar 
oleh regu patroli, setelah berhasil dikejar, ternyata di tempat tersebut sudah terdapat kendaraan 
roda empat yang terlihat berada di semak sekitar kebun sawit dengan pintu terbuka, keadaan 
mesin mati namun spedometer masih menyala dan kunci kontak masih berada di tempatnya, " 
ujar Dansatgas. Kamis(24/6/2021) Dansatgas juga mengungkapkan bersamaan dengan itu 
terdengar bunyi suara dahan dan ranting tanaman seperti sedang dilewati orang, namun sumber 
suara tersebut sudah menjauh. Mendapatkan hal tersebut anggota regu patroli pun segera 
menyisir lokasi sekitar, setelah kurang lebih 30 menit menyisir lokasi didapatkan 3 orang lainnya 
ditempat yang berbeda. Setelah itu anggota pos pun membawa terduga dan barang bukti ke 
pos untuk didata dan diambil keterangan. 

"Setelah didata dan diambil keterangan di Pos, terduga kami serahkan kepada pihak Imigrasi 
Nunukan, " pungkas Dansatgas. 

Adapun empat pelaku yang diamankan oleh personel satgas I (21), MJ (29), MI (15), DA (17) 
beserta barang bukti yang diamankan dari terduga. Seperti 6 buah tas punggung, berbagai jenis 
pakaian, 5 Kardus berisi logistik dan alat masak, 1 karung beras, 2 bilah parang. 1 pasang sepatu 
boots, 1 kantong plastik berisi pakaian dan alat make up wanita. 
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Ringkasan 

Setahun lebih pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif bagi seluruh pelaku usaha di 
berbagai sektor, termasuk pekerja ritel modern dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). 
Vaksinasi Covid-19 yang masif dan cepat menjadi harapan besar dan game changer bagi 
pemerintah dan dunia usaha. 

 

APRINDO DUKUNG VAKSINASI PEKERJA RITEL MODERN DAN UMKM 

Setahun lebih pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif bagi seluruh pelaku usaha di 
berbagai sektor, termasuk pekerja ritel modern dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). 

Vaksinasi Covid-19 yang masif dan cepat menjadi harapan besar dan game changer bagi 
pemerintah dan dunia usaha. 

"Pekerja ritel modern adalah garda terdepan layanan publik yang berisiko tertular dan terdampak 
Covid-19 dalam melayani kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat. Mereka butuh 
perlindungan kesehatan dan imunitas agar mendapatkan vaksin Covid-19 secepatnya. Karena 
selama ini kita lihat belum optimal serta belum menyeluruh," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia ( Aprindo ), Roy N Mandey, ketika hadir dalam 
kunjungan program vaksinasi Covid-19 Aprindo dengan mengutip tema yang digaungkan oleh 
pemerintah "Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit, Jakarta Bangkit, di GOR Kemayoran, Jakarta 
Pusat dalam keterengan yang diterima Kamis (24/6/2021). 

Turut hadir dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Oke 
Nurwan dan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi. 

Roy mendorong dunia usaha memvaksinasi para pekerjanya guna mendukung upaya pemerintah 
membentuk kekebalan kelompok ( herd immunity ) dengan melakukan percepatan vaksinasi 
pelayanan publik, khususnya di DKI Jakarta. 

Ia optimistis bila pandemi sudah ditekan dan ditanggulangi melalui vaksin secara masif, maka 
pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali pada jalurnya. 
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"Kita yakin, tahun ini akan mulai prerecovery, pascapemberian vaksin. Apalagi bila pekerja sektor 
ritel sudah di vaksin, maka memunculkan optimisme di masyarakat untuk kembali berbelanja 
dengan normal di gerai ritel modern," kata dia. 

Peluncuran vaksinasi mulai digelar sejak Senin (24/5/2021) hingga 4 bulan kedepan pada lima 
wilayah DKI Jakarta. Vaksinasi dimulai di GOR Kecamatan Grogol, Jakarta Barat yang diresmikan 
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan menyasar 150.000 orang. 

Selain pekerja ritel di bawah naungan anggota Aprindo yang bekerja lima wilayah DKI Jakarta, 
terdapat mitra pelaku UMKM serta masyarakat sasaran rentan terdampak Covid-19. 
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negative - Andri (pekerja bangunan) Kalau orang bangunan nanti ah lagi musim Covid-19 takut 
nanti penularan atau gimana. Jadi pada ditunda untuk pembangunannya tuh. Pastinya 
penghasilan berkurang, kerja harusnya satu minggu full paling cuman tiga hari empat hari udah 
berenti lagi. Susah sekali malah bagi kita kuli terasa banget. Pengennya cepet berakhir cepet 
selesai kita bebas lagi 

negative - Amin (warga Pen Pen Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) Sepi udah 
dua minggu kosong bae. Ya saya balik pulang aja. Ga bawa hasil apa-apa. Saya ngga kerja 
lainnya cuma bisa bersihin rumput, membuang galian tanah terus apa aja yang bisa dikerjakan. 
Buat makan ya utang aja diwarung 

negative - Hartono (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten 
Cirebon) Kami tidak bisa melarang karena kebutuhan mereka harus melakukan itu ya terpaksa 
tidak kami larang. Kecuali yang ke luar negeri itu karena ada hubungannya ada perjanjian kerja 
antar negara karena yang diluar negeri yang ngga bisa. Untuk pengawasan dan pengendalian 
bukan kewenangan kami, itu diserahkan ke satgas desa masing-masing 

 

Ringkasan 

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat bekerja keras untuk dapat bertahan hidup ditengah 
kesulitan ekonomi. Seperti halnya para pekerja musiman maupun buruh. Mereka sangat 
merasakan pengaruh besar pandemi terhadap pembatasan ruang gerak pekerjaan yang digeluti. 
Setidaknya itu diungkapkan pekerja bangunan asal Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Andri 
kepada RRI, Kamis (24/6/2021). Pembatasan pekerjaan tutur Andri berdampak kepada 
berkurangnya pendapatan. 
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KULI DAN BURUH DI CIREBON TETAP SEMANGAT WALAU PANDEMI 

Cirebon: Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat bekerja keras untuk dapat bertahan hidup 
ditengah kesulitan ekonomi. Seperti halnya para pekerja musiman maupun buruh. Mereka sangat 
merasakan pengaruh besar pandemi terhadap pembatasan ruang gerak pekerjaan yang digeluti. 

Setidaknya itu diungkapkan pekerja bangunan asal Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Andri 
kepada RRI, Kamis (24/6/2021). Pembatasan pekerjaan tutur Andri berdampak kepada 
berkurangnya pendapatan. 

"Kalau orang bangunan nanti ah lagi musim Covid-19 takut nanti penularan atau gimana. Jadi 
pada ditunda untuk pembangunannya tuh. Pastinya penghasilan berkurang, kerja harusnya satu 
minggu full paling cuman tiga hari empat hari udah berenti lagi. Susah sekali malah bagi kita kuli 
terasa banget. Pengennya cepet berakhir cepet selesai kita bebas lagi," ungkapnya. 

Ditambahkan Andri, jika sebelum pandemi Covid-19, pekerja musiman di pembangunan gedung 
bekerja penuh selama enam hari dengan sistem borongan ataupun harian, sedangkan upah yang 
diperoleh sebesar Rp100.000 - Rp150.000 rupiah per hari. 

Nasib yang sama juga dialami kuli serabutan, Amin warga Pen Pen Setupatok Kecamatan Mundu 
Kabupaten Cirebon. Biasanya dari jam 6 pagi, ia berangkat dari rumah dan tiba di Jalan Raya 
Cipto Mangun Kusumo Kota Cirebon tempat nongkrong menunggu pengguna jasanya. 

"Sepi udah dua minggu kosong bae. Ya saya balik pulang aja. Ga bawa hasil apa-apa. Saya ngga 
kerja lainnya cuma bisa bersihin rumput, membuang galian tanah terus apa aja yang bisa 
dikerjakan. Buat makan ya utang aja diwarung," ujarnya. 

Amin mengaku hasil upah yang dibayarkan para pengguna jasanya kisaran Rp100.000 - 
Rp200.000. Namun jika ada orderan menggali dirasa agak lumayan sebanyak Rp300.000 bisa 
dibawa Amin pulang ke rumah. 

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Cirebon, 
Hartono mengatakan untuk pekerja musim di sektor pembangunan infrastruktur jalan, gedung 
dan lainnya tidak begitu terdampak pandemi karena kegiatan tersebut masih bisa dilaksanakan 
termasuk proyek pekerjaan yang berada di luar Cirebon. 

Disinggung upaya pengendalian dan pengawasan terhadap pekerja musiman, Hartono mengaku 
pihaknya tidak bisa melarang keinginan tersebut karena hal itu menjadi hak masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan. 

"Kami tidak bisa melarang karena kebutuhan mereka harus melakukan itu ya terpaksa tidak kami 
larang. Kecuali yang ke luar negeri itu karena ada hubungannya ada perjanjian kerja antar 
negara karena yang diluar negeri yang ngga bisa. Untuk pengawasan dan pengendalian bukan 
kewenangan kami, itu diserahkan ke satgas desa masing-masing," jelasnya. 

Meski demikian, Hartono berharap seluruh pekerja musiman maupun disektor lain di Kabupaten 
Cirebon dapat patuh pada aturan protokol kesehatan dengan menerapkan 5 M supaya tidak 
menjadi bagian dari penyebab penularan virus corona. 
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Narasumber 

neutral - Heru Sasmita (Ketua Forum Bursa Kerja Khusus Kabupaten Sidoarjo) Total ada 76 SMK 
di Sidoarjo, baik Negeri maupun Swasta yang selama ini sudah kerjasama dengan perusahaan 
tertentu 

negative - Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo) Saya minta perusahaan di Sidoarjo jika mencari 
pegawai prioritaskan warga Sidoarjo dulu. Mereka ini (lulusan SMK) sudah siap bekerja 

positive - Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo) Dinas Tenaga Kerja bisa segera komunikasi dan 
membuat perjanjian kerjasama dengan dengan perusahaan - perusahaan, tujuannya bila ada 
perusahaan yang membutuhkan pegawai maka yang diprioritaskan adalah lulusan SMK dari 
Sidoarjo. Tentunya sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan 

 

Ringkasan 

Remaja siap kerja dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sidoarjo setiap 
tahunnya mencapai 4000 an. Jumlah tersebut belum termasuk lulusan SMA dan Sarjana. Untuk 
mengakomodir ribuan remaja yang siap kerja tersebut sejumlah kebijakan dilakukan oleh Bupati 
Sidoarjo Ahmad Muhdlor. 

 

TOP, BUPATI SIAP CARIKAN PEKERJAAN UNTUK RIBUAN LULUSAN SMK DI 
SIDOARJO 

Sidoarjo : Remaja siap kerja dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten 
Sidoarjo setiap tahunnya mencapai 4000 an. 

Jumlah tersebut belum termasuk lulusan SMA dan Sarjana. Untuk mengakomodir ribuan remaja 
yang siap kerja tersebut sejumlah kebijakan dilakukan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. 
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Salah satunya dengan melakukan MoU atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ratusan 
Perusahaan yang ada di Sidoarjo. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo diminta gerak cepat, 
komunikasi dengan perusahaan - perusahaan untuk memfasilitasi para lulusan SMK agar segera 
mendapatkan pekerjaan. 

"Total ada 76 SMK di Sidoarjo, baik Negeri maupun Swasta yang selama ini sudah kerjasama 
dengan perusahaan tertentu," kata Heru Sasmita, Ketua Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) 
Kabupaten Sidoarjo, yang selama ini memfasilitasi lulusan SMK dengan perusahaan - perusahaan 
yang membutuhkan karyawan. 

Kerjasama tersebut, kata Heru lebih kepada menampung kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
yang diperuntukkan bagi siswa kelas XI. Sedangkan siswa yang lulus sebagian ada yang diterima 
di perusahaan tempatnya praktek/magangnya dulu. Rata - rata yang sudah lulus berupaya 
mencari lowongan kerja sendiri. 

Dengan jumlah jurusan di SMK mencapai 38 bidang jurusan, Bupati Gus Muhdlor melihat 
peluangnya terbuka lebar. Perusahaan yang membutuhkan karyawan tidak perlu merekrut 
tenaga dari luar Sidoarjo. 

"Saya minta perusahaan di Sidoarjo jika mencari pegawai prioritaskan warga Sidoarjo dulu. 
Mereka ini (lulusan SMK) sudah siap bekerja," kata Gus Muhdlor usai membuka acara 
Pembekalan Khusus bagi Lulusan SMK se Kabupaten Sidoarjo di SMK Diponegoro, Rabu 
(23/6/21). 

Selama ini Dinas Tenaga Kerja rutin setiap tahun menggandeng puluhan perusahaan untuk 
membuka Bursa Kerja atau Job Fair. 

Mulai tahun ini, Bupati Gus Muhdlor minta ada peran aktif dari Dinas Tenaga Kerja, terjun 
langsung membantu dan mengupayakan ribuan lulusan SMK untuk mendapatkan pekerjaan. 

"Dinas Tenaga Kerja bisa segera komunikasi dan membuat perjanjian kerjasama dengan dengan 
perusahaan - perusahaan, tujuannya bila ada perusahaan yang membutuhkan pegawai maka 
yang diprioritaskan adalah lulusan SMK dari Sidoarjo. Tentunya sesuai dengan keahlian yang 
dibutuhkan," terang Muhdlor. 
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Narasumber 

positive - Roy N Mandey (Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)) 
Pekerja ritel modern adalah garda terdepan layanan publik yang sangat berisiko tertular dan 
terdampak Covid-19 dalam melayani kebutuhan pokok dan sehari hari masyarakat. Mereka butuh 
perlindungan kesehatan dan imunitas agar mendapatkan vaksin Covid-19 secepatnya. Karena 
selama ini kita lihat belum optimal serta belum menyeluruh 

positive - Roy N Mandey (Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)) Kita 
yakin, tahun ini akan mulai pre-recovery, pasca pemberian Vaksin yang semakin masif. Apalagi 
bila para pekerja di sektor ritel sudah di Vaksin. Maka akan memberi dampak psykologis serta 
optimisme di kalangan masyarakat untuk kembali berbelanja dengan normal di gerai ritel 
modern, tetap disiplin dan konsisten, seluruh masyarakat menjalankan prokes 5-M dan 
pelaksanaan 3-T yang berkelanjutan oleh Pemerintah, pada PPKM mikro yang telah berlaku 
nasional 

positive - Roy N Mandey (Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)) Pekerja ritel 
modern adalah garda terdepan layanan publik yang sangat berisiko tertular dan terdampak 
Covid-19 dalam melayani kebutuhan pokok dan sehari hari masyarakat. Mereka butuh 
perlindungan kesehatan dan imunitas agar mendapatkan vaksin Covid-19 secepatnya. Karena 
selama ini kita lihat belum optimal serta belum menyeluruh 

 

Ringkasan 

Setahun lebih pandemi Covid-19 dan adanya varian baru atas mutasi Covid-19, memberikan 
dampak negatif bagi seluruh pelaku usaha sebagai pejuang ekonomi di berbagai sektor. 
Vaksinasi secara masif dan cepat, menjadi harapan besar dan game changer bagi Pemerintah & 
Dunia Usaha, khususnya pula sektor perdagangan bidang ritel modern, untuk mendorong 
perekonomian Indonesia bangkit kembali melalui tempat kontribusi konsumsi rumah tangga, 
sebagai kontributor 57.6% pada pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia. 
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DUKUNG AKSELERASI VAKSINASI, APRINDO GELAR VAKSINASI BAGI PEKERJA 
RITEL MODERN & UMKM 

Setahun lebih pandemi Covid-19 dan adanya varian baru atas mutasi Covid-19, memberikan 
dampak negatif bagi seluruh pelaku usaha sebagai pejuang ekonomi di berbagai sektor. 

Vaksinasi secara masif dan cepat, menjadi harapan besar dan game changer bagi Pemerintah & 
Dunia Usaha, khususnya pula sektor perdagangan bidang ritel modern, untuk mendorong 
perekonomian Indonesia bangkit kembali melalui tempat kontribusi konsumsi rumah tangga, 
sebagai kontributor 57.6% pada pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia. 

"Pekerja ritel modern adalah garda terdepan layanan publik yang sangat berisiko tertular dan 
terdampak Covid-19 dalam melayani kebutuhan pokok dan sehari hari masyarakat. Mereka butuh 
perlindungan kesehatan dan imunitas agar mendapatkan vaksin Covid-19 secepatnya. Karena 
selama ini kita lihat belum optimal serta belum menyeluruh," terang Ketua Umum DPP Asosiasi 
Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey, ketika hadir dalam kunjungan program 
vaksinasi Covid-19 Aprindo, Kamis (24/6/2021). 

Program vaksinasi Aprindo mengutip tema yang digaungkan Pemerintah "Kesehatan Pulih, 
Ekonomi Bangkit, Jakarta Bangkit", di gelar di GOR Kemayoran Jakarta Pusat. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan 
dan Wkl WaliKota Jakarta Pusat, Irwandi. 

Roy mendorong, dunia usaha perlu melakukan upaya konsisten untuk para pekerja nya dapat 
segera divaksinasi. Tujuannya, tiada lain demi mendukung upaya Pemerintah pusat dan daerah 
dalam meningkatkan penanggulangan Covid-19 dengan melakukan percepatan vaksinasi 
pelayanan publik, khususnya di wilayah DKI Jakarta. 

Ia juga optimistis bila pandemi sudah berhasil ditekan dan ditanggulangi penularannya melalui 
pemberian vaksin secara masif sehingga terciptanya 'herd imunity in community' maka 
pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali pada 'track'nya dan optimal. 

"Kita yakin, tahun ini akan mulai pre-recovery, pasca pemberian Vaksin yang semakin masif. 
Apalagi bila para pekerja di sektor ritel sudah di Vaksin. Maka akan memberi dampak psykologis 
serta optimisme di kalangan masyarakat untuk kembali berbelanja dengan normal di gerai ritel 
modern, tetap disiplin dan konsisten, seluruh masyarakat menjalankan prokes 5-M dan 
pelaksanaan 3-T yang berkelanjutan oleh Pemerintah, pada PPKM mikro yang telah berlaku 
nasional," katanya. 

Peluncuran Vaksinasi mulai digelar sejak Senin, 24 Mei 2021 hingga 4 bulan ke depan pada ke-
5 wilayah Pemprov. DKI Jakarta, dimulai pada GOR Kecamatan Grogol, Jakarta Barat yang telah 
diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Forkompinda, yang akan menyasar 
150.000 orang, sebagai target vaksin. 

Selain dari pada para pekerja/karyawan ritel di bawah naungan anggota Aprindo yang bekerja 
pada lima wilayah DKI Jakarta, terdapat pula para mitra pelaku UMKM serta masyarakat sasaran 
rentan terdampak Covid-19 pada lima wilayah DKI Jakarta, yang pada waktu bersamaan pula, 
Aprindo melalui DPD/DPC & Korwil nya, mendukung pelaksanaan Vaksinasi Program Pemerintah 
di beberapa kota antara lain : Bandung, Jogkakarta, Surabaya, Bali, Manado, Pontianak, Padang 
& berbagai kota lainnya yang sedang terus berproses hingga kongkrit bersama Pemerintah 
Daerah di seluruh Indonesia. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id). 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas menjadi sangat strategis 
dalam mengembangkan kualitas calon tenaga kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini komitmen kami untuk meningkatkan 
kompetensi masyarakat Papua dan Papua Barat 

positive - Hendrik S. Mambor (Bupati Teluk Wondama) Kami akan komunikasi intens dengan 
Bapak/Ibu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan agar rencana pembangunan BLK Komunitas 
ini segera terlaksana 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian 
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berwirausaha bagi masyarakat sekitarnya 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan terus 
mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja melalui 
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. "BLK Komunitas menjadi sangat strategis dalam 
mengembangkan kualitas calon tenaga kerja," kata Menaker Ida saat menerima audiensi Bupati 
Teluk Wondama, Hendrik S Mambor secara virtual, Rabu (23/6). 

 

MENAKER PERLUAS KESEMPATAN KERJA MELALUI BLK KOMUNITAS 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan terus 
mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja melalui 
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. 

"BLK Komunitas menjadi sangat strategis dalam mengembangkan kualitas calon tenaga kerja," 
kata Menaker Ida saat menerima audiensi Bupati Teluk Wondama, Hendrik S Mambor secara 
virtual, Rabu (23/6). 
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Menurut Ida, BLK Komunitas menjadi tekad Kemnaker dalam mendekatkan sarana dan prasarana 
pelatihan kepada masyarakat. Dengan pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad 
untuk menjangkau segala sudut lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun 
lembaga pelatihan swasta. 

"BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan 
berwirausaha bagi masyarakat sekitarnya," katanya. 

Ida mengatakan bahwa pemerintah akan membangun 25 BLK Komunitas di Papua dan Papua 
Barat pada tahun 2021 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat  "Ini 
komitmen kami untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Papua dan Papua Barat," ujarnya. 

Bupati Teluk Wondama, Hendrik S. Mambor, menyatakan tertarik dengan konsep BLK Komunitas. 
Pihaknya pun menyambut baik rencana pembangunan BLK Komunitas di daerahnya. 

"Kami akan komunikasi intens dengan Bapak/Ibu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan agar 
rencana pembangunan BLK Komunitas ini segera terlaksana," kata Hendrik. 

Sebagaimana diketahui, program BLK Komunitas merupakan terobosan Presiden Joko Widodo 
dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia untuk melengkapi soft skill dan pendidikan 
karakter yang ada dengan tambahan keterampilan atau hard skill di lembaga keagamaan atau 
komunitas. 
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Pandemi COVID-19 membawa dampak serius bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pahlawan. 
Tercatat, efek domino itu berpengaruh terhadap kesempatan peluang kerja serta angka 
kemiskinan yang terus naik. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Kota (Bappeko) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati menuturkan, ada beberapa catatan dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) terkait grafik Kota Surabaya di sepanjang 2020. 

 

DAMPAK COVID-19, PENGANGGURAN TERBUKA DAN ANGKA KEMISKINAN DI 
SURABAYA MELONJAK 

Pandemi COVID-19 membawa dampak serius bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pahlawan. 
Tercatat, efek domino itu berpengaruh terhadap kesempatan peluang kerja serta angka 
kemiskinan yang terus naik. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota 
Surabaya, Febrina Kusumawati menuturkan, ada beberapa catatan dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) terkait grafik Kota Surabaya di sepanjang 2020. 

Pertama adalah grafik pertumbuhan ekonomi di Surabaya yang mengalami kontraksi di angka -
4,85 persen. Hal ini sebagaimana juga dialami oleh hampir semua kabupaten/kota di Indonesia. 
"Kontraksi ini terjadi karena memang dampak pandemi COVID-19," kata Febri, panggilan 
akrabnya, Kamis (24/6/2021). 

Ia melanjutkan, tercatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Surabaya pada 2020 
yang mencapai 190,90 juta. Persentase terbesar PDRB ada di sektor Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai 149.246,76 dan disusul urutan kedua 
Industri Pengolahan 107.416,29 serta ketiga Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 
85.618,58. 
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Covid-19 Melonjak, Pimpinan Komisi IX DPR Minta Anies Tarik 'Rem Darurat' "Sedangkan 
pengangguran terbuka di Surabaya, pada 2020 di angka 9,79 persen. Kemudian, persentase 
kemiskinan di tahun 2020 tercatat 5,02 persen dari tahun sebelumnya 4,51 persen," ungkapnya. 

Febri juga membeberkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 yang naik di angka 
82,23 persen, dari tahun 2019 di angka 82,22 persen. Untuk catatan IPM ini menunjukkan angka 
yang cukup optimal di tingkat Jatim dan Nasional. 

"Alhamdulillah catatan IPM Surabaya di tahun 2020 di angka yang cukup optimal di Pemerintah 
Provinsi Jatim. Ini adalah angka perhitungan dari indeks kesehatan, pendidikan serta daya beli 
masyarakat," sambungnya. 

Kemudian, Indeks Pembangunan Gender di Surabaya pada tahun 2020, berada pada angka 
93,58 persen. Sementara indeks GINI atau ukuran distribusi pendapatan di semua populasi, pada 
tahun yang sama berada di angka 0,34 persen. Lalu, untuk nilai kepuasan masyarakat pada 
tahun 2020 ini naik menjadi 86,05 persen dari tahun sebelumnya 83,92 persen. 

"Peningkatan yang sama juga tercatat pada grafik indeks ketentraman dan ketertiban Surabaya 
di tahun 2020 berada di angka 1,77 persen dari tahun sebelumnya 1,75 persen," jelasnya. 

Dengan melihat kondisi itu, arah konsentrasi kebijakan di tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi 
dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan dukungan terhadap Usaha Mikro dan Sektor 
Informal. "Jadi di tahun 2022 kita fokuskan bagaimana pemulihan ekonomi dan sosial pasca 
terjadinya COVID-19," ujarnya. 

Bahkan, katanya, dalam RPJM ke depan, ada tujuh agenda pokok pembangunan di Kota 
Surabaya. Pertama yaitu Surabaya adalah Lapangan Kerja untuk Rakyat. Kedua yakni, Surabaya 
Generasi Cerdas. Ketiga, Surabaya Hidup sehat. 

Keempat, Surabaya Bersih Melayani dan Kelima Surabaya Maju Hijau Tertata. "Sedangkan 
agenda pokok keenam yaitu Surabaya Peduli dan Harmonis serta ketujuh Surabaya Berbudaya 
dan Berkarakter," jelasnya. (don). 
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Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong 
peningkatan kerja sama ketenagakerjaan dengan Amerika Serikat (AS). Potensi kerja sama yang 
dapat dilakukan yakni pengembangan kapasitas (capacity building) untuk pejabat fungsional 
ketenagakerjaan seperti pengantar kerja, pengawas ketenagakerjaan, mediator, dan instruktur; 
dan pelatihan vokasi yang inklusif untuk pekerja perempuan, muda, dan kelompok rentan. 

 

INDONESIA-AS BAHAS POTENSI PENINGKATAN KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong 
peningkatan kerja sama ketenagakerjaan dengan Amerika Serikat (AS). 

Potensi kerja sama yang dapat dilakukan yakni pengembangan kapasitas (capacity building) 
untuk pejabat fungsional ketenagakerjaan seperti pengantar kerja, pengawas ketenagakerjaan, 
mediator, dan instruktur; dan pelatihan vokasi yang inklusif untuk pekerja perempuan, muda, 
dan kelompok rentan. 

"Kedua negara memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya pelatihan vokasi guna 
mendukung proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja, khususnya dalam mengurangi 
pengangguran angkatan kerja muda di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar 
Sanusi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Amerika Serikat, di sela-sela Labour 
Employment Minister Meeting (LEMM) G20, Catania, Selasa (22/6). 

Dalam pertemuan bilateral dengan Deputy Undersecretary for International Affairs Amerika 
Serikat, Thea Lee di Catania, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Anwar Sanusi didampingi oleh 
Staf Khusus Menaker Hindun Anisah, dan M. Reza Hafiz Akbar. 

Isu lainnya yang dibicarakan yakni pentingnya peningkatan penguatan pengawasan 
ketenagakerjaan. 
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"Potensi kerja sama ketenagakerjaan ini bisa dalam bentuk peningkatan kompetensi pengawas 
ketenagakerjaan Indonesia maupun sistem pengawasannya khususnya pada sektor pertanian, 
perkebunan, dan perikanan," kata Anwar. 

"Terkait pengawasan ketenagakerjaan, Pemerintah AS juga mengapresiasi keberhasilan 
Pemerintah Indonesia dalam mengurangi pekerja anak secara signifikan," ujarnya. 

Hal ini disampaikan mengingat Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemnaker telah berhasil 
melakukan pengurangan pekerja dan menarik 143.456 pekerja anak dari tempat kerja selama 
periode 2008-2020. 

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Anwar Sanusi menjelaskan penerapan Undang-Undang 
Cipta Kerja. Kepada delegasi AS, Sekjen Anwar pun mengatakan Pemerintah Indonesia telah 
melakukan relaksasi dan penyelarasan peraturan terkait guna menarik investasi asing lebih besar 
ke Indonesia. Antara lain yakni peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 
perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. 

"Seiring peningkatan iklim investasi yang lebih kondusif melalui regulasi UU Cipta Kerja yang 
baru ini, pemerintah Indonesia berharap investor asing asal AS dapat berpartisipasi menanamkan 
modal di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja di Indonesia, meningkatkan daya saing, 
dan produktivitas pekerja Indonesia," ujar Anwar Sanusi. 

Pemerintah Amerika Serikat lanjut Anwar juga menyambut baik implementasi regulasi baru ini 
dan berharap Pemerintah Indonesia dapat turut mendukung peningkatan produktivitas dan 
perlindungan sosial bagi pekerja Indonesia melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(unemployment benefit). 

Terkait dengan Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) G20 pada tahun 
2022, Indonesia meminta dukungan pemerintah AS untuk mendukung isu-isu prioritas yang akan 
diangkat. Yakni, sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of 
work; human capacity development for sustainable growth of productivity; dan adaptive labour 
protection in the changing world of work. 
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Remunerasi adalah istilah yang tak asing dalam pekerjaan. Dalam bekerja, tiap pekerja berhak 
atas kompensasinya. Remunerasi adalah istilah yang terkait dengan kompensasi ini. Remunerasi 
adalah hasil dari kinerja dan partisipasi seorang karyawan terhadap perusahaannya. Remunerasi 
pada dasarnya menentukan berapa banyak karyawan dibayar. Remunerasi adalah istilah yang 
mengacu pada penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas prestasi kerja mereka. 

 

REMUNERASI ADALAH IMBALAN BAGI PEKERJA, KETAHUI BEDANYA DENGAN GAJI 

Remunerasi adalah istilah yang tak asing dalam pekerjaan. Dalam bekerja, tiap pekerja berhak 
atas kompensasinya. Remunerasi adalah istilah yang terkait dengan kompensasi ini. Remunerasi 
adalah hasil dari kinerja dan partisipasi seorang karyawan terhadap perusahaannya. Remunerasi 
pada dasarnya menentukan berapa banyak karyawan dibayar. Remunerasi adalah istilah yang 
mengacu pada penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas prestasi kerja mereka. 

Remunerasi adalah komponen yang bisa meningkatkan motivasi karyawan. Dengan remunerasi 
yang sesuai, seorang karyawan akan bekerja dengan versi terbaiknya. Dengan begitu, 
remunerasi adalah hal yang bisa memengaruhi produktivitas dan prestasi kerja karyawan. 

Remunerasi adalah istilah yang penting diketahui baik oleh karyawan maupun pemiliki usaha. 
Berikut pengertian tentang remunerasi dan jenisnya, dirangkum Liputan6.com dari berbagai 
sumber, Kamis(24/06/2021). 

Pengertian remunerasi 

Remunerasi mengacu pada penghargaan atau kompensasi yang diberikan kepada karyawan atas 
prestasi kerja mereka. Menurut KBBI, remunerasi adalah uang yang diberikan sebagai balas jasa 
untuk pekerjaan yang dilakukan. Remunerasi bisa berarti imbalan bagi pekerja. 

Menurut Investopedia, remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh seorang 
karyawan. Ini tidak hanya mencakup gaji pokok tetapi juga bonus, pembayaran komisi, uang 
lembur, atau keuntungan finansial lainnya yang diterima karyawan dari pemberi kerja. 



 

213 
 

Pengertian remunerasi menurut ahli 

Mondy dan Neo 

Menurut Mondy dan Neo, remunerasi adalah bentuk imbalan yang diterima oleh seorang 
karyawan atas kontribusi mereka terhadap organisasi. 

Muchammad Surya 

Remunerasi adalah sesuatu yang diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah 
diberikan kepada organisasi tempat bekerja. 

Sofa 

Remunerasi adalah merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja 
sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Remunerasi memiliki pemahaman berbeda dari sekadar gaji. Remunerasi tidak hanya mencakup 
gaji pokok tetapi semua bentuk kompensasi finansial lainnya yang diterima karyawan. Jika gaji 
upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap, remunerasi memiliki arti yang lebih luas. 

Makna remunerasi lebih luas dari gaji. Ini karena remunerasi mencakup bonus, uang lembur, 
insentif, dan segala jenis kompensasi lainnya. Remunerasi adalah jumlah total yang diterima 
karyawan atas pekerjaannya. 

Tujuan remunerasi 

Pemberian remunerasi pastinya memiliki tujuan bagi perusahaan. Remunerasi mempengaruhi 
produktivitas dan prestasi kerja karyawan. Dengan demikian besaran dan cara pemberian 
remunerasi sangat penting baik bagi manajemen maupun karyawan. Berikut tujuan remunerasi 
menurut Mahmudi: 

1. Untuk menarik orang-orang yang berkompeten, berkualitas, dan berkarakter bergabung dalam 
organisasi. 

2. Untuk mempertahankan orang-orang yang memiliki keunggulan, kompetensi, berkualitas dan 
berkarakter baik yang sudah bergabung dengan organisasi agar tidak keluar dari organisasi. 

3. Untuk menjaga agar orang-orang dalam organisasi tetap mau bekerja karena remunerasi yang 
tidak memadahi memungkinkan pegawai untuk mogok kerja yang sebenarnya sangat merugikan 
organisasi. 

4. Untuk memotivasi pegawai agar mencapai prestasi yang baik. 

Bentuk-bentuk remunerasi 

Gaji 

Gaji adalah upah atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu 
tertentu. Gaji diberi secara berkala dengan besaran sesuai persetujuan kedua belah pihak. 

Bonus 

Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaannya yang 
baik dan menguntungkan perusahaan. Bonus adalah sejumlah uang yang biasanya dapat 
ditambahkan ke dalam suatu gaji. 

Insentif 
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Insentif adalah imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan atas prestasi kerjanya yang 
mencapai tujuan atau melebihi target yang telah di tentukan. 

Tunjangan 

Tunjangan adalah pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan oleh 
pengusaha atu perusahaan kepada pekerja berdasarkan sifatnya, tunjangan tetap dan tunjangan 
tidak tetap. 

Benefit 

Benefit merupakan imbalan tidak langsung atau tambahan baik dalam bentuk uang maupun non 
finansial yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Salah satu contoh benefit adalah 
asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. 

Kepuasan pegawai 

Remunerasi juga bisa berbentuk non-finansial seperti berupa kepuasan. Kepuasan yang 
diperoleh pegawai dari pekerjaan itu sendiri antara lain berupa tugas yang menarik, tantangan 
pekerjaan, tanggung jawab, pengakuan yang memadai atas prestasi yang dicapai, seperti 
promosi jabatan pegawai berprestasi, dan peluang menguntungkan lainnya yang didapat. 

Efek psikologis dan fisik 

Kepuasan yang diperoleh pegawai dari pekerjaan yang dapat diciptakan oleh organisasi dan 
pegawai lain yaitu efek psikologis dan fisik dimana orang tersebut bekerja. Ini termasuk pegawai 
yang kompeten, adanya rekan kerja yang menyenangkan, pemberian simbol status, terciptanya 
lingkungan kerja yang nyaman, adanya pembagian kerja secara adil, waktu kerja yang fleksibel 
dan lain-lain. 

Prinsip pemberian remunerasi 

Pemberian remunerasi harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Prinsip ini 
akan membuat pemberian remunerasi lebih adil dan transparan. Berikut prinsip pemberian 
remunerasi: 

Layak dan wajar 

Remunerasi yang diberikan harus layak dan wajar, dan tentunya saling menguntungkan kedua 
belah pihak, baik dari perusahaan maupun pekerjanya. 

Sistem merit 

Remunerasi diberikan kepada pekerja berdasarkan kinerja kerja pegawai dievaluasi dan dinilai 
dengan mengacu pada parameter penilaian kinerja. 

Kompetitif 

Kompetitif artinya remunerasi diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan dibawa oleh 
orang untuk melakukan pekerjaannya seperti yang dipersyaratkan. 

Transparan 

Adanya keterbukaan dalam penetapan gaji dan tunjangan, menetapkan syarat kenaikannya yang 
masing-masing harus diketahui dan mudah dipahami oleh pekerja atau pegawai. 
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Judul Menaker Ida Dan Bupati Hendrik Bahas Pembangunan BLK Komunitas 
Di Teluk Wondama 

Nama Media rmol.id 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/06/24/493501/menaker-ida-dan-bupati-
hendrik-bahas-pembangunan-blk-komunitas-di-teluk-wondama 

Jurnalis AHMAD KIFLAN WAKIK 

Tanggal 2021-06-24 11:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas menjadi sangat strategis 
dalam mengembangkan kualitas calon tenaga kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian 
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berwirausaha bagi masyarakat sekitarnya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini komitmen kami untuk meningkatkan 
kompetensi masyarakat Papua dan Papua Barat 

positive - Hendrik S. Mambor (Bupati Teluk Wondama) Kami akan komunikasi intens dengan 
Bapak/Ibu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan agar rencana pembangunan BLK Komunitas 
ini segera terlaksana 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyatakan bahwa Kemenaker terus 
mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja melalui 
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. "BLK Komunitas menjadi sangat strategis dalam 
mengembangkan kualitas calon tenaga kerja," kata Menaker Ida saat menerima audiensi Bupati 
Teluk Wondama, Papua Barat, Hendrik S. Mambor secara virtual, Rabu (23/6). 

 

MENAKER IDA DAN BUPATI HENDRIK BAHAS PEMBANGUNAN BLK KOMUNITAS DI 
TELUK WONDAMA 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyatakan bahwa Kemenaker terus 
mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja melalui 
Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. 
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"BLK Komunitas menjadi sangat strategis dalam mengembangkan kualitas calon tenaga kerja," 
kata Menaker Ida saat menerima audiensi Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Hendrik S. 
Mambor secara virtual, Rabu (23/6). 

Menurut Menaker Ida, BLK Komunitas menjadi tekad Kemnaker dalam mendekatkan sarana dan 
prasarana pelatihan kepada masyarakat. Dengan pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah 
bertekad untuk menjangkau segala sudut yang belum terjangkau oleh lembaga pelatihan baik 
lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta. 

"BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan 
berwirausaha bagi masyarakat sekitarnya," imbuhnya. 

Menaker Ida juga menyatakan bahwa pemerintah akan membangun 25 BLK Komunitas di Papua 
dan Papua Barat pada tahun 2021. Hal itu dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden 
(Inpres) No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan 
Papua Barat 

"Ini komitmen kami untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Papua dan Papua Barat," 
ujarnya. 

Bupati Teluk Wondama, Hendrik S. Mambor, menyatakan tertarik dengan konsep BLK Komunitas. 
Pihaknya pun menyambut baik rencana pembangunan BLK Komunitas di daerahnya. 

"Kami akan komunikasi intens dengan Bapak/Ibu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan agar 
rencana pembangunan BLK Komunitas ini segera terlaksana," kata Bupati Hendrik. 

Program BLK Komunitas merupakan terobosan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan 
kompetensi SDM Indonesia untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang ada dengan 
tambahan keterampilan atau hard skill di lembaga keagamaan atau komunitas. 

 

 

 

  



 

217 
 

Judul Hong Kong melarang sementara penerbangan dari Indonesia karena 
kekhawatiran COVID-19 

Nama Media kontan.co.id 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL https://internasional.kontan.co.id/news/hong-kong-melarang-
sementara-penerbangan-dari-indonesia-karena-kekhawatiran-covid-19 

Jurnalis Handoyo 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Pemerintah Hong Kong mengatakan pada hari Rabu (23 Juni) akan melarang penerbangan 
penumpang dari Indonesia mulai Jumat, menganggap kedatangan negara itu "berisiko sangat 
tinggi" untuk COVID-19. Pihak berwenang mengatakan penerbangan akan ditangguhkan setelah 
jumlah kasus COVID-19 yang diimpor dari Indonesia melewati ambang batas yang ditetapkan 
oleh negara pusat keuangan global itu. 

 

HONG KONG MELARANG SEMENTARA PENERBANGAN DARI INDONESIA KARENA 
KEKHAWATIRAN COVID-19 

Pemerintah Hong Kong mengatakan pada hari Rabu (23 Juni) akan melarang penerbangan 
penumpang dari Indonesia mulai Jumat, menganggap kedatangan negara itu "berisiko sangat 
tinggi" untuk COVID-19. 

Pihak berwenang mengatakan penerbangan akan ditangguhkan setelah jumlah kasus COVID-19 
yang diimpor dari Indonesia melewati ambang batas yang ditetapkan oleh negara pusat 
keuangan global itu. 

Hong Kong telah melarang pelancong dari India, Nepal, Pakistan, dan Filipina menggunakan 
aturan penangguhan penerbangan yang dipicu ketika ada lima atau lebih penumpang yang 
dinyatakan positif pada saat kedatangan untuk varian COVID-19. 

Aturan itu juga dipicu ketika 10 atau lebih penumpang ditemukan memiliki jenis virus corona 
saat dikarantina. 

Wilayah administrasi khusus China telah mencatat lebih dari 11.800 kasus dan 210 kematian 
akibat virus corona. Sebagian besar kasus baru-baru di negara itu dalam sebulan terakhir berasal 
dari diimpor. 
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Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa larangan 
Hong Kong adalah "sementara" dan bahwa pekerja migran yang terkena peraturan baru harus 
menghubungi majikan dan agen mereka. 

Hong Kong mempekerjakan ribuan pekerja migran dari negara-negara termasuk Indonesia dan 
Filipina. 
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Judul Menaker Ida Bahas Pembangunan BLK Komunitas dengan Bupati Teluk 
Wondama 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend BLK Komunitas 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/24/menaker-ida-bahas-
pembangunan-blk-komunitas-dengan-bupatiteluk-wondama 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas menjadi sangat strategis 
dalam mengembangkan kualitas calon tenaga kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian 
vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berwirausaha bagi masyarakat sekitarnya 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini komitmen kami untuk meningkatkan 
kompetensi masyarakat Papua dan Papua Barat 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bahas pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 
dengan Bupati Teluk Wondama, Papua, Hendrik S. Mambor, Rabu (23/6/2021) secara virtual. 
Bupati Teluk Wondama menyatakan tertarik dengan konsep BLK Komunitas. Merespon hal itu, 
Menaker mengatakan pihaknya di Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan 
kompetensi calon tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja melalui BLK Komunitas. 

 

MENAKER IDA BAHAS PEMBANGUNAN BLK KOMUNITAS DENGAN BUPATI TELUK 
WONDAMA 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bahas pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 
dengan Bupati Teluk Wondama, Papua, Hendrik S. Mambor, Rabu (23/6/2021) secara virtual. 

Bupati Teluk Wondama menyatakan tertarik dengan konsep BLK Komunitas. 

Merespon hal itu, Menaker mengatakan pihaknya di Kementerian Ketenagakerjaan terus 
mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja melalui BLK 
Komunitas. 
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"BLK Komunitas menjadi sangat strategis dalam mengembangkan kualitas calon tenaga kerja," 
kata Menaker Ida dalam keterangannya. 

Menurut Menaker Ida, BLK Komunitas menjadi tekad Kemnaker dalam mendekatkan sarana dan 
prasarana pelatihan kepada masyarakat. 

Dengan pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala sudut 
yang belum terjangkau oleh lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun 
lembaga pelatihan swasta. 

"BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan 
berwirausaha bagi masyarakat sekitarnya," imbuhnya. 

Menaker Ida juga menyatakan bahwa pemerintah akan membangun 25 BLK Komunitas di Papua 
dan Papua Barat pada tahun 2021. 

Hal itu dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat "Ini komitmen kami 
untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Papua dan Papua Barat," ujarnya. 

Bupati Teluk Wondama menyambut baik rencana pembangunan BLK Komunitas di daerahnya. 

Sebagaimana diketahui, program BLK Komunitas merupakan terobosan Presiden Joko Widodo 
dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia untuk melengkapi soft skill dan pendidikan 
karakter yang ada dengan tambahan keterampilan atau hard skill di lembaga keagamaan atau 
komunitas. 
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Judul PT SDO Dumai Didesak Segera Tunaikan Hak Pekerja 

Nama Media Riau Post 
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Halaman/URL Pg16&15 
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Narasumber 

negative - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau) 
Kami sudah surati PT SDO untuk segera membayarkan hak-hak pekerjanya yang meninggal 
dunia itu 

negative - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau) Jadi 
jangan ditunda-tunda pembayarannya. Paling lambat, Senin depan sudah dibayarkan 

negative - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau) 
Kalau kitakan hanya memeriksa terkait penerapan bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
di PT SDO itu. Kemudian terkait pelunasan hak-hak pekerja oleh perusahaan 

neutral - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau) Masih 
dalam proses penyelidikan untuk pengumpulan bahan dan keterangan 

negative - Jonly (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau) 
Dari hari kebakaran sudah di lokasi pengawas ketenagakerjaan. Namun masih pulbaket. Saksi 
masih diperiksa Polres Dumai. Kita menunggu selesai dari Polres baru akan mulai. Untuk awal 
penyelidikan, pihak nya sudah memanggil dua saksi dari pihak perusahaan PT SDO 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau meminta manajemen PT Sari 
Dumai Oleo (SDO) Dumai untuk segera membayarkan hak-hak pekerja yang meninggal dunia 
akibat ledakan tangki TBD3K3, beberapa waktu lalu. Kepala Disnakertrans Riau Jonli 
mengatakan, terkait peristiwa yang menewaskan pekerja tersebut. Pihaknya juga sudah 
mengirimkan surat kepada pihak perusahaan. 
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PT SDO DUMAI DIDESAK SEGERA TUNAIKAN HAK PEKERJA 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau meminta manajemen PT Sari 
Dumai Oleo (SDO) Dumai untuk segera membayarkan hak-hak pekerja yang meninggal dunia 
akibat ledakan tangki TBD3K3, beberapa waktu lalu. 

Kepala Disnakertrans Riau Jonli mengatakan, terkait peristiwa yang menewaskan pekerja 
tersebut. Pihaknya juga sudah mengirimkan surat kepada pihak perusahaan. 

"Kami sudah surati PT SDO untuk segera membayarkan hak-hak pekerjanya yang meninggal 
dunia itu" kata Jonli, Rabu (23/6). 

Menurut Jonli, perusahaan tidak boleh menunda pembayaran hak karyawannya, agar dapat 
dimanfaatkan bagi keluarga korban. Pembayaran hak pekerja itu juga harus sesuai dengan 
peraturan dan perundangan yang berlaku. 

"Jadi jangan ditunda-tunda pembayarannya. Paling lambat, Senin depan sudah dibayarkan," 
sebutnya. 

Terkait pemeriksaan adanya dugaan kelalaian dari perusahaan, Jonli mengaku pihaknya masih 
koordinasi dengan Polresta Dumai. Sejauh ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terkait 
tewasnya dua karyawan PT SDO itu. 

"Kalau kitakan hanya memeriksa terkait penerapan bidang keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) di PT SDO itu. Kemudian terkait pelunasan hak-hak pekerja oleh perusahaan," ujarnya. 

Terkait kematian lima pekerja itu, Disnakertrans Riau langsung melakukan penyelidikan. 
Sejumlah petugas sudah ke lokasi. 

"Masih dalam proses penyelidikan untuk pengumpulan bahan dan keterangan," ujarnya. Jonly 
mengatakan, saat kebakaran itu terjadi, pada Rabu (16/6) itu, pengawas Disnaker Riau langsung 
meluncur ke lokasi PT SDO. 

"Dari hari kebakaran sudah di lokasi pengawas ketenagakerjaan. Namun masih pulbaket. Saksi 
masih diperiksa Polres Dumai. Kita menunggu selesai dari Polres baru akan mulai. Untuk awal 
penyelidikan, pihak nya sudah memanggil dua saksi dari pihak perusahaan PT SDO," 
katanya.(sol) 
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Judul Contoh Surat Pengalaman Kerja dari Perusahaan 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Tips Pekerjaan 

Halaman/URL https://kumparan.com/berita-terkini/contoh-surat-pengalaman-kerja-
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AD Value Rp 17.500.000 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Bagi seorang karyawan, pengalaman kerja merupakan salah satu dokumen yang sangat penting 
ketika mau melamar pekerjaan. Dengan surat ini, akan mencerminkan kapasitas dari Anda dalam 
bekerja. Dan tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang mau merekrut 
sebagai referensi dari tempat kerja sebelumnya. Tak hanya itu, surat pengalaman kerja juga 
menunjukkan alasan dibalik mengapa Anda mengundurkan diri. Surat ini dikeluarkan oleh 
perusahaan bagian HRD bagi karyawan yang mengundurkan dri ataupun kena PHK tanpa 
melanggar perarturan perusahaan. 

 

CONTOH SURAT PENGALAMAN KERJA DARI PERUSAHAAN 

Bagi seorang karyawan, pengalaman kerja merupakan salah satu dokumen yang sangat penting 
ketika mau melamar pekerjaan. Dengan surat ini, akan mencerminkan kapasitas dari Anda dalam 
bekerja. Dan tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang mau merekrut 
sebagai referensi dari tempat kerja sebelumnya. 

Tak hanya itu, surat pengalaman kerja juga menunjukkan alasan dibalik mengapa Anda 
mengundurkan diri. Surat ini dikeluarkan oleh perusahaan bagian HRD bagi karyawan yang 
mengundurkan dri ataupun kena PHK tanpa melanggar perarturan perusahaan. 

Dalam buku mengungkapkan kebutuhan akan tenaga ahli makin meningkat. Banyak perusahaan 
ingin tenaga kerja handal, terampil, berpengalaman dan berkualitas, padahal hanya sedikit job-
seeker yang bisa memenuhi kriteria itu. 

Jika melihat dari cuplikan buku tersebut, sangat jelas yang bahwa surat pengalaman kerja dari 
perusahaan itu sangatlah penting. Karena in akan menunjukkan kualitas Anda sebagai pekerja, 
keterampilan dan skill apa yang Anda miliki. 

Berikut ini, surat pengalaman kerja dari perusahaan sebagai referensi Anda. 
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Dalam contoh surat pengalaman kerja dari perusahaan ada lima poin penting yakni, kop surat, 
nama dan nomor induk karyawan (NIK), periode dan jabatan kerja, kontribusi dan keterampilan, 
stempel resmi perusahaan. 

Jl. Elang Laut No. 22, Pantai Indah, Jakarta Selatan Telpon : (021) 123456, Fax :(021) 654321 
Nomor : 01/SPK-03/ELS/IX/2020 Nama : Anto Sumantri Jabatan : Human Resource Department 
Alamat : Jl. Elang Laut No. 22, Pantai Indah, Jakarta Selatan Nama : Nani Surya Jabatan : Sales 
Executive NIK : 71101982640325 Telah bekerja untuk PT Tujuh Serangkai sejak tanggal 1 
Februari 2017 hingga 13 September 2020 dengan jabatan terakhir sebagai Sales Executive. 

Selama menjadi karyawan kami, Saudari Nani Surya telah menunjukkan dedikasi tinggi terhadap 
pekerjaan dan berhasil mencapai target yang ditentukan setiap bulannya. 

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-
baiknya. 

Jakarta, 13 September 2020 Anto Sumantri Surat pengalaman kerja perusahaan haruslah Anda 
miliki jika mau berhenti selain sebagai referensi untuk tempat baru, ini juga menjadi syarat dalam 
mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Dan pada umumnya surat ini dibuat sehari sebelum tanggal 
berhenti kerja. (RAN). 
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Narasumber 

negative - Arief R Wismansyah (Wali Kota Tangerang) Saya sudah minta Disnaker untuk 
melakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas WFH di perkantoran dan sektor industri di 
Kota Tangerang. Ini untuk mencegah munculnya klaster perkantoran karena angka kasus di Kota 
Tangerang makin banyak 

negative - Arief R Wismansyah (Wali Kota Tangerang) Selain penerapan WFH, kita juga minta 
Disnaker pantau langsung perkantoran dan pabrik yang masih beroperasi. Bagaimana protokol 
kesehatannya, apakah dengan ketat dilakukan atau malah mengendur. Kalau mengendur kita 
akan tegur 

 

Ringkasan 

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah meminta Dinas Ketenagakerjaan untuk memantau 
ketat aktivitas perkantoran dan sektor industri. Saat ini, perkantoran tengah menerapkan work 
from home (WFH) guna menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Tangerang. 

 

WFH DI KOTA TANGERANG DIPANTAU KETAT 

Tangerang, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah meminta Dinas Ketenagakerjaan untuk 
memantau ketat aktivitas perkantoran dan sektor industri. 

Saat ini, perkantoran tengah menerapkan work from home (WFH) guna menekan penyebaran 
Covid-19 di wilayah Kota Tangerang. 

"Saya sudah minta Disnaker untuk melakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas WFH di 
perkantoran dan sektor industri di Kota Tangerang. Ini untuk mencegah munculnya klaster 
perkantoran karena angka kasus di Kota Tangerang makin banyak," ungkap Arief, Kamis 
(24/6/2021). 
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Arief juga mengingatkan protokol kesehatan ketat harus juga dilaksanakan tiap perusahaan, 
terutama pabrik yang masih melakukan aktivitas produksi. 

"Selain penerapan WFH, kita juga minta Disnaker pantau langsung perkantoran dan pabrik yang 
masih beroperasi. Bagaimana protokol kesehatannya, apakah dengan ketat dilakukan atau malah 
mengendur. Kalau mengendur kita akan tegur," tambahnya. 

Arief juga meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas dan mobilitasnya terutama di sentra-
sentra pelayanan publik. 

Ia minta jajarannya yang melayani masyarakat mengoptimalkan pelayanan berbasis daring. 

Terakhir, Pemkot Tangerang mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 180/2188-Bag.Hkm/2021 
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro 
dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian 
Penyebaran Covid-19. 

Dalam SE tersebut tertulis, hanya 50 persen pegawai yang diizinkan masuk ke kantor dengan 
protokol kesehatan yang ketat, sisanya WFH. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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positive - Ika Puspitasari (WALI Kota Mojokerto) Total lebih dari 2600-an yang kami cover dengan 
jaminan kematian sebagai dana pensiun pada mereka yang telah mencurahkan energi, pikiran, 
dan waktunya secara sukarela membantu Pemerintah Kota Mojokerto. Sebagai bentuk ungkapan 
terima kasih kepada mereka, kami bentuk dalam sebuah regulasi yang mulai diterapkan tahun 
2020 lalu 

negative - Ika Puspitasari (WALI Kota Mojokerto) Itu fokusnya diutamakan untuk biaya 
keberlanjutan pendidikan putra-putrinya. Jangan sampai dengan meninggalnya si pencari nafkah 
ini, pendidikan putra-putrinya terputus di tengah jalan. Karena kami ingin sumber daya manusia 
Kota Mojokerto ke depan memiliki peningkatan kualitas dan angka lamanya sekolah meningkat 

positive - Ika Puspitasari (WALI Kota Mojokerto) Mereka sebagai figure juga berperan 
mensukseskan program-program Pemkot. Dengan kepemimpinannya, mereka menunjukkan 
keteladannya dalam kegiatan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Mereka 
merupakan tonggak di akar rumput karena telah membantu mensosialisasikan program Pemkot 

 

Ringkasan 

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.876 
tenaga keagamaan yang ada di Kota Mojokerto, Mereka adalah guru TPQ sebanyak 778 orang, 
muazin dan tenaga kebersihan masjid sebanyak 93 orang, takmir musala sebanyak 284 orang, 
pemandi jenazah sebanyak 254 orang, penjaga makam sebanyak 65 orang, guru sekolah minggu 
sebanyak 120 orang, dan koster 26 orang. 
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1.876 GURU TPQ HINGGA MUADZIN DI MOJOKERTO DAPAT BPJS 
KETENAGAKERJAAN 

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.876 
tenaga keagamaan yang ada di Kota Mojokerto, Mereka adalah guru TPQ sebanyak 778 orang, 
muazin dan tenaga kebersihan masjid sebanyak 93 orang, takmir musala sebanyak 284 orang, 
pemandi jenazah sebanyak 254 orang, penjaga makam sebanyak 65 orang, guru sekolah minggu 
sebanyak 120 orang, dan koster 26 orang. 

"Total lebih dari 2600-an yang kami cover dengan jaminan kematian sebagai dana pensiun pada 
mereka yang telah mencurahkan energi, pikiran, dan waktunya secara sukarela membantu 
Pemerintah Kota Mojokerto. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada mereka, kami bentuk 
dalam sebuah regulasi yang mulai diterapkan tahun 2020 lalu," kata Ika dalam keterangan 
tertulis, Kamis (24/6/2021). 

Regulasi tersebut dalam bentuk bantuan iuran daerah. Adapun iuran kepesertaan jaminan sosial 
dibayarkan oleh Pemkot Mojokerto yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah dan Peraturan Wali Kota 
Mojokerto Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan. 

Ika berharap jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan dimanfaatkan bagi peserta yang memiliki 
putra dan putri masih sedang dalam pendidikan. 

"Itu fokusnya diutamakan untuk biaya keberlanjutan pendidikan putra-putrinya. Jangan sampai 
dengan meninggalnya si pencari nafkah ini, pendidikan putra-putrinya terputus di tengah jalan. 
Karena kami ingin sumber daya manusia Kota Mojokerto ke depan memiliki peningkatan kualitas 
dan angka lamanya sekolah meningkat," cetusnya. 

Menurut dia, ketua RT dan ketua RW serta tenaga keagamaan merupakan ujung tombak yang 
selama ini bekerja secara sukarela untuk pemerintah Kota Mojokerto. Mereka memiliki fungsi 
informatif dan edukatif di lingkungannya. 

"Mereka sebagai figure juga berperan mensukseskan program-program Pemkot. Dengan 
kepemimpinannya, mereka menunjukkan keteladannya dalam kegiatan sehari-hari dengan 
penuh kesadaran dan keikhlasan. Mereka merupakan tonggak di akar rumput karena telah 
membantu mensosialisasikan program Pemkot," ujarnya. 

Sebagai informasi, Pemerintah Mojokerto masuk nominasi 10 besar dalam Paritrana Award 2020 
melalui program tersebut. Kota Mojokerto menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang mewakili 
Provinsi Jawa Timur pada penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan 
Paritrana Award 2019 yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan. 
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Terkait pelaksanaan perampingan SKPD yang akan dilakukan, maka demi efisiensi dan efektivitas 
maka jumlah tenaga kontrak di lingkup Pemkab Balangan pun akan disesuaikan. Bupati 
Balangan, H Abdul Hadi menyampaikan, jika memang saat ini banyak tenaga kerja kontrak dari 
luar Balangan dengan skill masih rata-rata dan lulusan SLTA sederajat. 

 

PEMKAB BALANGAN AKAN EFESIENKAN JUMLAH TENAGA KONTRAK 

Balangan : Terkait pelaksanaan perampingan SKPD yang akan dilakukan, maka demi efisiensi 
dan efektivitas maka jumlah tenaga kontrak di lingkup Pemkab Balangan pun akan disesuaikan. 

Bupati Balangan, H Abdul Hadi menyampaikan, jika memang saat ini banyak tenaga kerja kontrak 
dari luar Balangan dengan skill masih rata-rata dan lulusan SLTA sederajat. 

Padahal jelasnya, ribuan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan serta ratusan Sarjana yang 
merupakan putra dan putri daerah, sementara angkatan kerja hanya berkisar dua persen yang 
bisa ditanggungkan oleh pemerintah daerah. 

"Untuk perekrutan Aparatur Sipil Negara atau Calon Pegawai Negeri Sipil, memang 
menggunakan sistem online nasional atau umum, sehingga wajar ketika warga dari berbagai 
wilayah luar pulau bisa bersaing di Balangan," jelasnya. 

Akan tetapi terkait tenaga kerja kontrak, itu merupakan kebijakan daerah setempat, harusnya 
lebih berpihak kepada putra dan putri daerah. 

"Oleh karena itu kita menghendaki supaya para tenaga kontrak ini kita utamakan putra daerah, 
setidaknya lebih berpihak dan mengayomi penduduk lokal," imbuhnya. 

Maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap para tenaga kerja kontrak yang ada di 
instansi-instansi pemerintahan di Bumi Sanggam ini, pungkasnya. 
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan kematian kepada ahli waris empat aparatur desa di wilayah 
kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Santunan diberikan kepada ahli waris aparatur desa 
(Desa Batang Onang, Desa Janji Mauli, Desa Botung, Desa Simangambat Dolok) dengan jumlah 
masing-masing senilai Rp42 juta. Santunan diberikan secara simbolis Asisten I Bagian 
Pemerintahan Umum Syarifuddin Harahap didampingi Kepala Kantor Cabang BPJS 
Ketenagakerjaan Padangsidimpuan Muhammad Syahrul, dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan 
Evaluasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparatur Desa se Paluta di Hotel Sapadia Gunung-
tua selama empat hari (22- 24 Juni). 

 

AHLI WARIS APARATUR DESA TERIMA SANTUNAN 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan kematian kepada ahli waris empat aparatur desa di wilayah 
kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). 

Santunan diberikan kepada ahli waris aparatur desa (Desa Batang Onang, Desa Janji Mauli, Desa 
Botung, Desa Simangambat Dolok) dengan jumlah masing-masing senilai Rp42 juta. Santunan 
diberikan secara simbolis Asisten I Bagian Pemerintahan Umum Syarifuddin Harahap didampingi 
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padangsidimpuan Muhammad Syahrul, dalam 
kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparatur Desa se 
Paluta di Hotel Sapadia Gunung-tua selama empat hari (22- 24 Juni). 

Syarifuddin Harahap menyambut baik akan hadirnya program BPJS Ketenagakerjaan di tengah-
tengah perangkat desa yang selama ini sudah berjalan. "Dengan adanya program perlindungan 
dari BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya seluruh perangkat desa bisa merasa tenang dalam 
melakukan tugasnya karena risiko kecelakaan kerja berupa biaya pengobatan jika terjadi 
kecelakaan sepenuhnya sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan,'' ujarnya. 

Dia juga mengimbau kepada perangkat desa supaya jangan ragu untuk ikut menyelenggarakan 
program tersebut karena Anggaran Dana Desa bisa dialokasikan, salah satunya untuk 
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pembayaran iuran perlindungan bagi perangkat desa dan bertiarap ke depannya program ini 
dapat melindungi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Paluta. 

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padangsidimpuan Muhammad Syahrul 
menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan 
bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya 
menggunakan mekanisme asuransi sosial. 

"Sebagai Lembaga Negara yang bergerak di bidang Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan tentu 
menjadi sebuah perlindungan yang penting, yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 
para pekerja dari hal-hal yang tidak terduga yang diakibatkan oleh resiko yang ditimbulkan dalam 
menjalankan pekerjaannya," jelasnya. 

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kadis PMD Marjoni. Kadis Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan 
Siti Awan Lubis, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang Sidempuan Muhammad 
Syahrul, Aparatur Desa Kecamatan Padang Bolak dan Portibi dan undangan lainnya.(ong) 

caption: 

SERAHKAN : Asisten / Bagian Pemerintahan Umum Syarifuddin Harahap didampingi Kepala 
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padangsidimpuan Muhammad Syahrul menyerahkan 
santunan Jaminan JKK dan kematian kepada ahli waris. 
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positive - Hedy Rahadian (Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan (PUPR)) Tercatat hingga pertengahan Juni 2021, realisasi padat karya yang sudah 
dilaksanakan sebesar Rp 2,24 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 230.007 orang 

 

Ringkasan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program 
infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). 
Alokasi anggaran PKT Kementerian PUPR tahun 2021 mengalami refocusing anggaran dari 
semula Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun. 

 

PER JUNI 2021, PROGRAM PADAT KARYA SERAP 230.007 TENAGA KERJA 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program 
infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). 
Alokasi anggaran PKT Kementerian PUPR tahun 2021 mengalami refocusing anggaran dari 
semula Rp 12,18 triliun menjadi Rp 23,24 triliun. 

Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memperluas anggaran program padat karya dalam 
rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19. 

Salah satu program PKT yang telah dimulai di Kementerian PUPR adalah pada bidang jalan dan 
jembatan. Pekerjaan yang dilaksanakan secara padat karya tersebut dilakukan di seluruh Balai 
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Ditjen Bina Marga yang 
mencakup penanganan ruas jalan nasional di seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Ditjen Bina Marga 
Kementerian PUPR pada TA 2021 mendapat alokasi sebesar Rp6,69 triliun untuk program PKT 
yang direncanakan dapat menyerap 273.603 tenaga kerja. 
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"Tercatat hingga pertengahan Juni 2021, realisasi padat karya yang sudah dilaksanakan sebesar 
Rp 2,24 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 230.007 orang," ujarnya, Kamis (24/6). 

Program PKT Bidang Jalan dan Jembatan diarahkan pada lokasi-lokasi yang berpotensi 
mengalami penambahan jumlah pengangguran akibat dampak Pandemi di daerah-daerah padat 
penduduk terutama Pulau Jawa, Bali, NTB, dan Sumatera. 

Salah satu fokus pekerjaan PKT bidang jalan dan jembatan yang dilaksanakan adalah kegiatan 
revitalisasi drainase jalan. Pembenahan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas 
jalan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional. 

Saat ini progres penyaluran anggaran PKT revitalisasi drainase jalan sudah sebesar 73 persen 
sebesar Rp 1,02 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp 1,4 triliun. Sedangkan untuk progres 
penyerapan tenaga kerjanya sudah sebanyak 53.912 orang dari target 59.948 orang. 

Pembangunan drainase pada ruas jalan nasional sangat mendesak dilakukan mengingat sifat 
aspal yang mudah rusak apabila terendam air. Daya rusak jalan akan meningkat empat kali lipat 
bilamana melintas kendaraan dengan muatan melebihi batas maksimal (tonase). 

Total alokasi anggaran PKT sebesar Rp6,69 triliun tersebut juga diperuntukkan untuk program 
padat karya rutin jalan sebesar Rp 1,26 triliun, PKT Rutin Jembatan Rp 418 miliar, kemudian 
juga ada tambahan padat karya yakni padat karya yang berada di dalam kegiatan kontraktual 
terutama yang terkait dengan paket-paket long segment, nilainya Rp2,79 triliun. 

Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga meminta khusus kepada operator jalan tol/Badan 
Usaha Jalan Tol (BUJT) baik yang sedang dalam konstruksi maupun yang sudah operasi untuk 
menggunakan skema padat karya dalam kegiatan operasi pemeliharaan (OP) dengan alokasi 
anggaran Rp802 miliar yang diperkirakan dapat menyerap 172.167 tenaga kerja. 

[azz]. 
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Narasumber 

positive - Tidar Yanto Haroen (Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Bandung Suci) Demi 
memutus mata rantai COVID-19 di kalangan pekerja dan keluarga. Pekerja yang bermaksud 
mencairkan klaim JHT diharapkan untuk memaksimalkan mekanisme online atau Lapak Asik. Jika 
peserta bingung cara klaim, bisa menghubungi call centre 175 BP Jamsostek untuk menanyakan 
informasi yang dibutuhkan 

positive - Tidar Yanto Haroen (Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Bandung Suci) Selain 
mempermudah peserta, tentunya hal ini berdampak pula pada perlambatan hingga pemutusan 
mata rantai COVID-19 yang penanganannya sedang diupayakan oleh pemerintah 

positive - Tidar Yanto Haroen (Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Bandung Suci) Pastikan email, 
nomor hp (handphone) dan rekening tabungan bapak/ibu benar dan masih aktif. Bagi bapak/ibu 
yang telah mengikuti langkah-langkah tersebut, maka tidak perlu lagi untuk datang ke kantor. 
Petugas kami akan menghubungi melalui WhatsApp video call 

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Wilayah Bandung raya kami nyatakan sedang 
siaga satu COVID-19 karena minggu ini dua wilayah besarnya zona merah, yaitu KBB dan 
kabupaten Bandung. Kemudian, wilayah Bandung raya ini keterisian rumah sakit sudah melebihi 
standar WHO dan nasional yang di angka 70 persen, sementara Bandung raya ini sudah di angka 
84,19 persen 

positive - Tidar Yanto Haroen (Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Bandung Suci) Kemudian, 
peserta diharapkan menuliskan nomor hp yang dapat dihubungi untuk kami hubungi via video 
call. Semua hasil scan dokumen asli dikirim email ke : bpjamsostek.bandungsuci@gmail.com, 
dengan subject email : JP_nama penerima, 
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Ringkasan 

Pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap nasib para buruh. Banyak pekerja yang akhirnya 
harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena terpuruknya kondisi ekonomi. Pada 
kondisi sulit tersebut, dana Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi harapan berharga bagi para pekerja 
yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 
maupun berwirausaha setelah kehilangan pekerjaan. 

 

MARAK KORBAN PHK AKIBAT COVID-19, BEGINI CARA PENCAIRAN SALDO JHT 
TANPA KONTAK FISIK 

Pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap nasib para buruh. Banyak pekerja yang akhirnya 
harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena terpuruknya kondisi ekonomi. 

Pada kondisi sulit tersebut, dana Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi harapan berharga bagi para 
pekerja yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19, baik untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, maupun berwirausaha setelah kehilangan pekerjaan. 

Pemuda Dianggap Mampu Bangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi Dalam melayani para pekerja 
yang ingin mencairkan saldo JHT, BPJamsostek Kantor Cabang Bandung Suci, kini 
mengoptimalkan pelayanan tanpa kontak fisik untuk menekan potensi penyebaran COVID-19, 
khususnya di Kota Bandung yang kini berstatus Siaga I COVID-19. 

Kepala BPJamsostek Kantor Cabang Bandung Suci, Tidar Yanto Haroen mengatakan, di tengah 
lonjakan kasus COVID-19 dan penerapan status siaga satu di Kota Bandung yang merupakan 
wilayah kerjanya, banyak pekerja yang mengalami PHK dan membutuhkan dana JHT. 

Demi menekan potensi penularan sekaligus memutus mata rantai COVID-19, pihaknya meminta 
seluruh peserta yang ingin mengajukan JHT diminta mengoptimalkan Layanan Tanpa Kontak 
Fisik (Lapak Asik) melalui mekanisme antrean online BPJamsostek. 

"Demi memutus mata rantai COVID-19 di kalangan pekerja dan keluarga. Pekerja yang 
bermaksud mencairkan klaim JHT diharapkan untuk memaksimalkan mekanisme online atau 
Lapak Asik. Jika peserta bingung cara klaim, bisa menghubungi call centre 175 BP Jamsostek 
untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan," ujar Tidar di Bandung, Rabu (23/6/2021). 

Protokol Lapak Asik BPJamsostek, merupakan salah satu upaya yang dilakukan BPJamsostek 
dalam mendukung pemerintah meminimalisasi dan menghentikan penularan COVID-19. Protokol 
Lapak Asik mulai diterapkan sejak pandemi melanda Indonesia. Pelayanan kepada peserta yang 
sebelumnya selalu dilakukan melalui tatap muka, diarahkan menjadi layanan online melalui 
protokol Lapak Asik. 

"Selain mempermudah peserta, tentunya hal ini berdampak pula pada perlambatan hingga 
pemutusan mata rantai COVID-19 yang penanganannya sedang diupayakan oleh pemerintah," 
imbuhnya. 

Tidar pun menjelaskan tahapan yang harus dilaluipeserta yang ingin mengajukan klaim JHT 
melalui Lapak Asik. Pertama, peserta dapat mengunduh link: 
https://antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Kedua, mengisi formulir antrean online. 

Ketiga, mencetak bukti antrean online. Keempat, siapkan dokumen pengajuan klaim. Kelima, 
mengunduh lampiran dokumen pengajuan klaim, dan tahap terakhir, yakni melampirkan 
dokumen sesuai petunjuk ke link/email yang telah ditentukan. 
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"Pastikan email, nomor hp (handphone) dan rekening tabungan bapak/ibu benar dan masih aktif. 
Bagi bapak/ibu yang telah mengikuti langkah-langkah tersebut, maka tidak perlu lagi untuk 
datang ke kantor. Petugas kami akan menghubungi melalui WhatsApp video call," jelas Tidar. 

Tidar juga mengatakan, dengan hadirnya Lapak Asik, untuk melakukan konfirmasi Jaminan 
Pensiun Berkala, peserta diharapkan memindai atau scan dokumen asli berupa KTP, KK, buku 
tabungan, seluruh halaman buku nikah (untuk manfaat pensiun janda/duda) atau akta kelahiran 
(untuk manfaat pensiun orang tua/anak), foto ahli waris, dan tanda terima Jaminan Pensiun 
Berkala bulan sebelumnya. 

"Kemudian, peserta diharapkan menuliskan nomor hp yang dapat dihubungi untuk kami hubungi 
via video call. Semua hasil scan dokumen asli dikirim email ke : 
bpjamsostek.bandungsuci@gmail.com, dengan subject email : JP_nama penerima," jelasnya 
lagi. 

Pihaknya berharap, melalui protokol Lapak Asik, peserta BPJamsostek mendapatkan pelayanan 
yang optimal. Terlebih, di tengah situasi pandemi saat ini, banyak peserta yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja dan membutuhkan JHT-nya. 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akhirnya memutuskan menarik rem darurat seiring 
memburuknya penanganan COVID-19, khususnya di kawasan Bandung Raya. Lonjakan kasus 
COVID-19 mengakibatkan rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 di Bandung Raya nyaris penuh. 

Bahkan, perbandingan tingkat keterisian atau bed occupancy ratio (BOR) RS rujukan COVID-19 
di kawasan ini, telah melampau batas standar maksimal yang ditetapkan WHO dan Satgas 
Penanganan COVID-19 Pusat. 

"Wilayah Bandung raya kami nyatakan sedang siaga satu COVID-19 karena minggu ini dua 
wilayah besarnya zona merah, yaitu KBB dan kabupaten Bandung. Kemudian, wilayah Bandung 
raya ini keterisian rumah sakit sudah melebihi standar WHO dan nasional yang di angka 70 
persen, sementara Bandung raya ini sudah di angka 84,19 persen," ungkapnya. (eyt). 
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Ringkasan 

Pemerintah Hong Kong sementara waktu melarang maskapai yang mengangkut warga negara 
Indonesia (WNI) mulai Jumat, (25/6) besok. Kebijakan itu karena Indonesia menjadi negara 
dengan kategori A1 yaitu berisiko sangat tinggi Covid-19. "Pada tanggal 23 Juni 2021, 
Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 25 Juni 2021 akan 
menetapkan status Indonesia menjadi negara kategori A1 (extremely high risk). Dalam kategori 
A1, maka semua penumpang penerbangan dari Indonesia tidak diperbolehkan memasuki Hong 
Kong," dalam laman Kementerian Luar Negeri RI dikutip merdeka.com, Kamis (24/6). 

 

HONG KONG LARANG PENERBANGAN INDONESIA MASUK SETELAH TETAPKAN RI 
RISIKO TINGGI COVID- 

Pemerintah Hong Kong sementara waktu melarang maskapai yang mengangkut warga negara 
Indonesia (WNI) mulai Jumat, (25/6) besok. Kebijakan itu karena Indonesia menjadi negara 
dengan kategori A1 yaitu berisiko sangat tinggi Covid-19. 

"Pada tanggal 23 Juni 2021, Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 
25 Juni 2021 akan menetapkan status Indonesia menjadi negara kategori A1 (extremely high 
risk). Dalam kategori A1, maka semua penumpang penerbangan dari Indonesia tidak 
diperbolehkan memasuki Hong Kong," dalam laman Kementerian Luar Negeri RI dikutip 
merdeka.com, Kamis (24/6). 

Hong Kong mendeteksi terdapat peningkatan jumlah imported case Covid-19 dari Indonesia. 
Selain Indonesia, ada beberapa negara juga yang tidak diperbolehkan masuk ke Hongkong, yaitu 
Filipina, India, Nepal dan Pakistan. 

"Kebijakan ini ditempuh Pemerintah Hong Kong karena terdapat peningkatan jumlah imported 
cases COVID-19 dari Indonesia. Kebijakan ini diterapkan bersama sama Filipina, India, Nepal 
dan Pakistan yang telah masuk kategori A1 terlebih dahulu," pada pengumuman tersebut. 
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Dijelaskan Hong Kong menetapkan kebijakan tersebut bersifat sementara dan akan dikaji ulang 
secara periodik. Sementara itu khusus bagi pekerja migran Indonesia yang terdampak kebijakan 
tersebut untuk segera menghubungi agen dan majikan masing-masing. 

"KJRI Hong Kong akan memastikan pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan yang berlaku. 
KJRI Hong Kong akan terus memantau perkembangan kebijakan ini," bunyi pengumuman 
tersebut. [lia]. 
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Ringkasan 

Anda sedang mencari pekerjaan baru terutama di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN? Ada 
dua instansi BUMN yang sedang membuka rekrutmen calon karyawan baru yang bisa jadi 
kesempatan Anda mendapatkan pekerjaan baru. Rekrutmen calon karyawan di BUMN memang 
selalu ditunggu oleh para pencari kerja. Setiap ada lowongan, banyak pelamar yang mendaftar 
dengan harapan dapat lolos hingga diangkat menjadi pegawai baik kontrak maupun tetap. 
Informasi tentang rekrutmen di dua BUMN ini berasal dari unggahan Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan laman resmi rekrutmen Kimia Farma. 

 

2 BUMN MEMBUKA REKRUTMEN KERJA, LULUSAN BARU BISA MENDAFTAR 

Anda sedang mencari pekerjaan baru terutama di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN? Ada 
dua instansi BUMN yang sedang membuka rekrutmen calon karyawan baru yang bisa jadi 
kesempatan Anda mendapatkan pekerjaan baru. 

Rekrutmen calon karyawan di BUMN memang selalu ditunggu oleh para pencari kerja. Setiap 
ada lowongan, banyak pelamar yang mendaftar dengan harapan dapat lolos hingga diangkat 
menjadi pegawai baik kontrak maupun tetap. 

BUMN yang saat ini sedang membuka lowongan adalah PT. Pelayaran Nasional Indonesia 
(Persero) atau Pleni dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. 

Informasi tentang rekrutmen di dua BUMN ini berasal dari unggahan Instagram Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan laman resmi rekrutmen Kimia Farma. 

Masing-masing instansi membuka satu lowongan yang salah satunya bisa didaftar oleh fresh 
graduate atau lulusan baru. Di bawah ini syarat serta link pendaftaran lowongan di BUMN PT. 
Pelni (Persero) dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. 

Lowongan BUMN PT. Pelni (Persero) 

Pegawai kontrak - surveyor 
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Laki-laki 

Berusia maksimal 50 tahun (khusus untuk pensiunan Pelni maksimal 57 tahun). 

Pendidikan minimal S1/D4 Teknik Perkapalan/Sistem Perkapalan atau ijazah ATT-II. 

Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun dibidang sejenis 
(Surveyor/Superintendent/Project Superintendent Shipyard). 

Diutamakan mempunyai Sertifikat Marine Surveyor. 

Familier dengan Docking Kapal, Rule & Survey Class, SOLAS, ISM Code, Basic Safety & Ship 
Management. 

Menguasai dengan baik ilmu perkapalan, mekanikal/elektrikal, material dan pengelasan. 

Menguasai manajement project. 

Memiliki kemampuan dalam kepemimpinan. 

Memiliki kemampuan bekerja dengan sistem IT. 

Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. 

Disiplin, jujur dan memiliki loyalitas. 

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan 
dan Surat Bebas Covid-19 (minimal rapid test). 

Bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aspek teknis kapal, termasuk pemeliharaan kapal 
(menggunakan Planned Maintenance System) dan perbaikan kapal serta melakukan inspeksi 
kapal sesuai dengan Standar Class. 

Lowongan kerja di BUMN PT. Pelni Persero dibuka hingga tanggal 26 Juni 2021. Pendaftaran 
dilakukan secara online melalui situs https://rekrutmen.pelni.co.id/. 

Lowongan BUMN Kimia Farma 

Pelaksana - contact center 

Pendidikan Profesi Apoteker atau S1 Ilmu Komunikasi/Desain Grafis. 

Berusia maksimal 27 tahun. 

Memiliki skill desain grafis/content editor (dasar atau pro). 

Good communication dan pekerja keras. 

Berbahasa Inggris aktif. 

Bersedia bekerja secara shift dan tim. 

Penempatan Jakarta. 

Pendaftaran dibuka hingga tanggal 30 Juni 2021. Pelamar bisa melakukan pendaftaran secara 
online melalui situs https://rekrutmen.kimiafarma.co.id/vacancy. Pilih pada menu "Fresh 
Graduate" untuk 

melihat detail lowongan dan pendaftaran. 
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Narasumber 

negative - N/A (Kementerian Luar Negeri) Kebijakan ini ditempuh Pemerintah Hong Kong karena 
terdapat peningkatan jumlah Covid-19 dari Indonesia 

positive - N/A (Kementerian Luar Negeri) Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang 
secara periodik 

positive - N/A (Kementerian Luar Negeri) KJRI Hong Kong akan terus memantau perkembangan 
kebijakan ini 

 

Ringkasan 

Pada Rabu (23/6/2021), pemerintah Hong Kong menetapkan Indonesia sebagai negara dengan 
status berisiko tinggi penularan Covid-19 atau disebut negara A1. Melansir situs resmi 
kemlu.go.id, Hong Kong memasukkan Indonesia dalam kategori A1 Itu artinya, semua 
penumpang penerbangan dari Indonesia tidak diperbolehkan memasuki Hong Kong. Adapun 
khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak kebijakan baru ini, agar segera 
menghubungi majikan dan agen masing-masing. 

 

HONG KONG TETAPKAN STATUS INDONESIA RISIKO TINGGI COVID-19, INI 
ARTINYA 

Pada Rabu (23/6/2021), pemerintah Hong Kong menetapkan Indonesia sebagai negara dengan 
status berisiko tinggi penularan Covid-19 atau disebut negara A1. 

Melansir situs resmi kemlu.go.id, Hong Kong memasukkan Indonesia dalam kategori A1 Itu 
artinya, semua penumpang penerbangan dari Indonesia tidak diperbolehkan memasuki Hong 
Kong. 

"Kebijakan ini ditempuh Pemerintah Hong Kong karena terdapat peningkatan jumlah Covid-19 
dari Indonesia," demikian informasi dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia. 



 

243 
 

Selain Indonesia, kebijakan ini sudah diterapkan untuk sejumlah negara seperti Filipina, India, 
Nepal dan Pakistan, yang telah masuk kategori A1 terlebih dahulu. 

"Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang secara periodik," tulis Kemenlu. 

Adapun khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak kebijakan baru ini, agar 
segera menghubungi majikan dan agen masing-masing. 

KJRI Hong Kong akan memastikan pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan yang berlaku. 

"KJRI Hong Kong akan terus memantau perkembangan kebijakan ini," jelas Kemenlu. 

Hotline KJRI Hong Kong pada WA +852 67730466 dan +852 6894 2799. 
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Ringkasan 

Pemerintah memaksimalkan upaya pencegahan lonjakan kasus Covid-19 melalui Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang menetapkan 
perubahan tiga hari libur nasional. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, hari libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi 
Muhammad SAW masing-masing dimundurkan satu hari menjadi 11 Agustus dan 20 Oktober 
2021, sedangkan cuti bersama Natal pada 24 Desember 2021 ditiadakan. 

 

GESER LIBUR NASIONAL, SATGAS ANTISIPASI LONJAKAN COVID-19 

Jakarta - Pemerintah memaksimalkan upaya pencegahan lonjakan kasus Covid-19 melalui Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang menetapkan 
perubahan tiga hari libur nasional. 

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito 
menjelaskan, hari libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW masing-
masing dimundurkan satu hari menjadi 11 Agustus dan 20 Oktober 2021, sedangkan cuti 
bersama Natal pada 24 Desember 2021 ditiadakan. 

Wiku menegaskan, ketetapan ini bukan untuk melanggar hak pekerja, melainkan sebagai bentuk 
antisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 setelah periode libur panjang. 

"Saya perlu tekankan di sini bahwa kebijakan pemerintah dalam menggeser hari libur merupakan 
upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus pascalibur panjang," kata Wiku dalam rilis 
tertulis seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/6). 

Selain itu, pemerintah juga memotivasi optimalisasi PPKM mikro dan posko sesuai fungsinya. 
Pemerintah daerah diimbau peka membaca data tren pergerakan kasus Covid-19 di wilayah 
setempat, karena zonasi kabupaten atau kota yang bersifat dinamis memerlukan pemantauan 
berkala. 
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"Pemerintah daerah harus lebih peka dalam membaca data tren zonasi di wilayahnya. Jika lebih 
dari sepekan zonasi masih tetap di zona oranye atau merah, upaya penanganan seperti PPKM 
mikro harus dievaluasi," tutur Wiku. 

Menurut Wiku, ketika kabupaten atau kota diinstruksikan menjalankan PPKM oleh pemerintah 
provinsi, maka secara otomatis seluruh desa dan kecamatan di bawah kabupaten atau kota itu 
serta menjalankan PPKM mikro. 

Langkah lain yang diambil pemerintah, adalah mempercepat program vaksinasi nasional demi 
mencapai kekebalan komunal. Salah satunya lewat kedatangan 10 juta vaksin Sinovac dalam 
bentuk bulk atau bahan baku pada Minggu (20/6) lalu. 

Wiku mengingatkan, masyarakat yang sudah menerima vaksin tetap dianjurkan #ingatpesanibu 
untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang sesuai, yakni dengan memakai masker, 
menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi 
mobilitas. 

"Saya telah memperoleh vaksin lengkap dua kali dan saat ini dinyatakan positif Covid-19. Hal ini 
memperlihatkan bahwa penularan masih ada dan vaksin tidak sepenuhnya melindungi dari 
penularan, kekebalan individu tidak cukup dalam meredam penularan dan untuk mengatasinya 
dibutuhkan kekebalan komunal," kata Wiku. 

(rea). 
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