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NEWSTREND 

Judul : 
Indonesia - Jepang Tingkatkan Kerja Sama 
Penempatan PMI 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatkan kerja 

sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan progam 

pemagangan. Hal itu mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menerima courtesy call Duta Besar Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu 

(24/3/2021).  

Menaker Ida juga medorong Pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk 

bagi PMI dengan Standard Operating Procedure (SOP) kesehatan yang sesuai. 

Indonesia sendiri telah memiliki SOP kesehatan tersebut, beberapa hal yang diatur 

dalam SOP tersebut antara lain PMI yang akan bekerja ke luar negeri diwajibkan 

mengikuti tes PCR, proses monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penempatan selama 

masa new normal. 
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Judul Menaker rayu Jepang kembali buka akses kerja dan magang bagi TKI 

Nama Media kabarbisnis.com 

Newstrend Penempatan PMI Jepang 

Halaman/URL https://kabarbisnis.com/read/28105579/menaker-rayu-jepang-kembali-
buka-akses-kerja-dan-magang-bagi-tki 

Jurnalis kbc 

Tanggal 2021-03-25 08:53:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) "Kami berharap kerja sama 
penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan 
kuota penempatan PMI sebagai nurse dan careworker, maupun dalam perluasan sektor 
penempatan PMI di bawah program IJEPA," 

neutral - Kanasugi Kenji (Duta Besar Jepang untuk Indonesia) "Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan," 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tengah menjajaki peluang pemerintah Jepang untuk 
membuka lagi akses kerja dan magang bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran 
di negeri Sakura pada tahun ini, meski masih dalam masa pandemi Covid-19. Bahkan, dia 
berharap kuota penempatan kerja dan magang bisa ditingkatkan. Apalagi, saat ini Indonesia dan 
Jepang sudah memiliki dua program penempatan kerja dan magang bagi TKI, yaitu Indonesia-
Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW). 

 

MENAKER RAYU JEPANG KEMBALI BUKA AKSES KERJA DAN MAGANG BAGI TKI 

JAKARTA : Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tengah menjajaki peluang pemerintah Jepang 
untuk membuka lagi akses kerja dan magang bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja 
migran di negeri Sakura pada tahun ini, meski masih dalam masa pandemi Covid-19. Bahkan, 
dia berharap kuota penempatan kerja dan magang bisa ditingkatkan. 

Apalagi, saat ini Indonesia dan Jepang sudah memiliki dua program penempatan kerja dan 
magang bagi TKI, yaitu Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified 
Skilled Worker (SSW). Hal ini disampaikan Ida saat berdiskusi dengan Duta Besar Jepang untuk 
Indonesia Kanasugi Kenji secara virtual pada Rabu (24/3/2021). 
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"Kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai nurse dan careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," ujar Ida melalui 
keterangan resmi, Rabu (24/3/2021). 

Menaker pun memastikan pemerintah Indonesia siap menyusun Standard Operating Procedure 
(SOP) untuk proses penempatan kerja dan magang TKI di Jepang di masa pandemi. Misalnya, 
terkait kewajiban tes PCR sebelum berpergian, monitoring, hingga evaluasi penempatan selama 
pandemi. 

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji turut menyambut baik keinginan Ida. Apalagi, 
menurutnya, reputasi TKI sangat baik di Jepang, sehingga keinginan ini tentu bisa 
dipertimbangkan ke depan. 

"Pembahasan ini akan kami bawa ke Tokyo sebagai laporan," kata Kenji. 

Berdasarkan data Kemnaker, tercatat ada 3.080 TKI yang bekerja sebagai perawat dan pekerja 
bidang kesehatan di Jepang melalui program IJEPA dalam 13 tahun terakhir. Sekitar 716 orang 
di antaranya menyandang sertifikat resmi dari Jepang. 

Sementara di program SSW, setidaknya ada 1.514 TKI yang bekerja di Jepang per 31 Desember 
2020. Namun, jumlah ini masih di bawah target pemerintah, di mana harapannya jumlah TKI 
yang bekerja di Jepang melalui program ini mencapai 6.900 TKI atau 20 persen dari kuota 345 
ribu pekerja untuk semua negara. 

Untuk program magang, Ida mencatat ada sekitar 2.287 TKI yang siap berangkat bila mendapat 
izin dan visa. (kbc 10) 
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Judul Menteri Ekonomi Jepang Apresiasi UU Cipta Kerja 

Nama Media Ekonomi Neraca 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis Opini 

Tanggal 2021-03-25 07:09:00 

Ukuran 97x193mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 6.790.000 

News Value Rp 20.370.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

UU Cipta Kerja diapresiasi oleh menteri ekonomi Jepang. Apresiasi ini patut membuat kita 
bangga, karena pemerintah dianggap kompeten dalam menegakkan peraturan. UU ini ampuh 
dalam membangkitkan investasi dan ekonomi Indonesia, agar bisa segera bangkit dari masa 
suram saat pandemi. Meski dianggap kontroversial karena ada penolakan dari beberapa pihak, 
tetapi UU Cipta Kerja tetap diresmikan pada akhir tahun 2020 lalu. UU ini dianggap bisa 
menyelesaikan berbagai problem di negeri ini, mulai dari ekonomi, investasi, hingga 
ketenagakerjaan. Sehingga sering disebut dengan sebutan UU sapu jagat. 

 

MENTERI EKONOMI JEPANG APRESIASI UU CIPTA KERJA 

Oleh: Dodik Prasetyo, Pemerhati Ekonomi Pembangunan 

UU Cipta Kerja diapresiasi oleh menteri ekonomi Jepang. Apresiasi ini patut membuat kita 
bangga, karena pemerintah dianggap kompeten dalam menegakkan peraturan. UU ini ampuh 
dalam membangkitkan investasi dan ekonomi Indonesia, agar bisa segera bangkit dari masa 
suram saat pandemi. 

Meski dianggap kontroversial karena ada penolakan dari beberapa pihak, tetapi UU Cipta Kerja 
tetap diresmikan pada akhir tahun 2020 lalu. UU ini dianggap bisa menyelesaikan berbagai 
problem di negeri ini, mulai dari ekonomi, investasi, hingga ketenagakerjaan. Sehingga sering 
disebut dengan sebutan UU sapu jagat. 

Apresiasi UU Cipta Kerja datang dari negeri sakura. Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri 
Jepang Kajiyama Hiyoshi mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia yang menerbitkan UU 
nomor 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja).  

Beliau berharap dengan adanya UU ini, iklim usaha di Indonesia akan semakin baik di masa 
depan. 

Kajiyama melanjutkan, UU Cipta kerja membawa efek baik ke dunia investasi. Karena ada 
kepastian hukum dan transparansi. Dalam artian, baik Jepang maupun negara lain akan senang 
untuk berinvestasi, karena ada pelindungan hukum yang baik.  
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Para penanam modal asing akan mendapat kejelasan dan jaminan, bahkan berinvestasi di 
Indonesia sangat aman. 

Dalam UU Cipta Kerja ada klaster investasi yang memudahkan penanam modal untuk masuk ke 
Indonesia. Perizinan investasi akan dipermudah, karena akan dibagi jadi 3 jenis berdasarkan 
resiko: tinggi, sedang, dan rendah.  

Selain itu, izin usaha lebih cepat keluar. Jika dulu butuh sampai berbulan-bulan, sekarang hanya 
7 hari kerja. 

Selain itu, izin usaha juga bisa diurus secara online. Sehingga akan mempermudah penanam 
modal untuk mengurusnya. Mereka tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia, tetapi tinggal 
membuka gawai lalu mengurus legalitas usaha. Izin usaha via online juga bisa menjauhkan dari 
pungli oleh oknum pegawai nakal. 

Apresiasi dari menteri Jepang patut membuat pemerintah bangga. Karena orang Jepang terkenal 
dengan kerja kerasnya.  

Jika mereka memuji, maka usaha pemerintah sudah benar. Karena memperlihatkan usaha untuk 
meningkatkan kinerja masyarakat lebih keras dan mempermudah investasi di Indonesia. 

Mengapa harus investasi? Karena sumber dana dari pengusaha asing bisa dijadikan modal, untuk 
memperkuat perekonomian di Indonesia. Ketika mereka membangun pabrik di Indonesia, maka 
akan membuka lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangan di negeri ini. Sehingga 
kemakmuran rakyat akan meningkat. 

Menteri Agus Gumiwang Katasasmita yang sedang beraudensi dengan Menteri Ekonomi Jepang 
Kajiyama Iiroshi menyatakan bahwa Kementrian Perindustrian ingin mempererat kerjasama 
ekonomi dengan Jepang. 

Juga mendorong peningkatan investasi dari negeri samurai tersebut. Dalam arlian, semoga UU 
Cipta Kerja bisa lebih meningkatkan kerja sama antara 2 negara yang saling menguntungkan. 

Masyarakat tidak usah takut jika ada kerja sama dalam bentuk investasi negara asing. Karena 
sama sekali bukan sebuah penjajahan model baru.  

Investasi asing adalah kerja sama bilateral dan harus saling menguntungkan. Tidak ada yang 
namanya keuntungan sepihak, dan diharap jangan alergi terhadap kata asing! karena 
penanaman modal sebenarnya sudah ada sejak zaman orde baru. 

Justru ketika ada investor, maka masyarakat yang akan diuntungkan. Karena mereka membuka 
pabrik baru di Indonesia dan siapa tahu harganya bisa diturunkan.  

Penyebabnya karena ongkos kirim yang lebih murali daripada sebelumnya. 

Apresiasi dari menteri ekonomi Jepang membuat pemerintah berseri-seri, karena dianggap 
membuat UU yang kompeten dan menguntungkan banyak orang.  

Investor akan diuntungkan karena peraturannya diperlunak dan izin usaha juga dipermudah. 
Penanam modal dari seluruh dunia akan masuk ke Indonesia dan membuat roda perekonomian 
bergulir lebih cepat. 
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Judul Indonesia-Jepang Tingkatkan Kerja Sama Penempatan PMI 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Penempatan PMI Jepang 

Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/1005955/indonesia-jepang-tingkatkan-kerja-
sama-penempatan-pmi 

Jurnalis iman 

Tanggal 2021-03-25 06:50:00 

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 - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

neutral - Kanasugi Kenji (Duta Besar Jepang untuk Indonesia) Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatkan kerja sama 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan progam pemagangan. Hal itu 
mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar 
Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3/2021). Menaker Ida menyatakan bahwa 
pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat baik, khususnya 
dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. 

 

INDONESIA-JEPANG TINGKATKAN KERJA SAMA PENEMPATAN PMI 

Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatkan kerja 
sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan progam pemagangan. Hal itu 
mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar 
Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3/2021). Menaker Ida menyatakan bahwa 
pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat baik, khususnya 
dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. 
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"Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu 
program Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled 
Worker (SSW)," kata Menaker Ida dalam siaran persnya yang diterima rri.co.id, Kamis 
(25/3/2021). 

Menurutnya, untuk kerja sama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. Ia 
mencatat sebanyak 3.080 PMI telah bekerja sebagai Nurse dan Careworker di Jepang, dan 716 
orang di antaranya telah berhasil menjadi Registered Nurse dan Certified Careworker di Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai Nurse dan Careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," terangnya. 

Lebih lanjut dikatakan Menaker Ida, Pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi untuk mengisi 
kebutuhan tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. Hal itu lantaran saat ini Jepang tengah 
mengalami ageing population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak pekerja migran 
dari berbagai negara. 

Dalam program SSW, Pemerintah Indonesia mencatat bahwa berdasarkan data dari Kementerian 
Kehakiman Jepang per 31 Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja sebagai SSW sebanyak 
1.514 orang, yang mana hanya separuh dari jumlah pekerja migran SSW Vietnam di Jepang.  

Jumlah tersebut disebutnya masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang berkeinginan 
untuk memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 345.000 tenaga kerja dari semua negara. 
SSW sendiri membuka 14 sektor kerja seperti keperawatan, manufaktur, kontruksi bangunan, 
dan penerbangan. 

Menaker ida mengemukakan, hingga kini pihaknya juga masih menunggu kembali proses 
dibukanya program pemagangan. Adapun tahapan persiapan peserta pemagangan sampai saat 
ini, yaitu jumlah peserta magang yang sudah mendapatkan visa dan siap berangkat sebanyak 
2.287 orang (kerja sama IM Japan dengan Kemnaker sebanyak 88 orang dan Sending 
Organization sebanyak 2.199 orang). 

Ia pun berharap, Pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk bagi PMI pada masa 
pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah 
menyusun Standard Operating Procedure (SOP). Beberapa hal yang diatur dalam SOP tersebut 
antara lain PMI yang akan bekerja ke luar negeri diwajibkan mengikuti tes PCR, proses 
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penempatan selama masa new normal. 

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, menyambut baik keinginan Pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan kerja sama penempatan PMI dengan pihaknya. Hal itu lantaran 
selama ini reputasi tenaga kerja Indonesia dinilai baik oleh masyarakat Jepang. 

Kanasugi akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penempatan PMI ke depannya. Ia akan 
menyampaikan ke Pemerintah Jepang yang berada di Tokyo. "Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan," kata Kanasugi. (foto: humas kemnaker). 
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Judul Muchtar Pakpahan, Dari Seruan Mogok hingga Dipenjara pada Era 
Orba 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Muchtar Pakpahan Meninggal Dunia 

Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/03/25/06380801/muchtar-
pakpahan-dari-seruan-mogok-hingga-dipenjara-pada-era-orba 

Jurnalis Kristian Erdianto 

Tanggal 2021-03-25 06:38:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

neutral - Muchtar Pakpahan Associates (Aktivis Buruh) Pelepasan burung ini juga sebagai 
lambang perdamaian, cinta kasih, syukur atas kebebasan, kesetiaan terhadap perjuangan serta 
meneruskan cita-cita perjuangan 

negative - Muchtar Pakpahan Associates (Aktivis Buruh) Kami tidak memusuhi pemerintah atau 
berbagai pihak lainnya. Perjuangan kami demi pembaruan organisasi perburuhan, kebebasan 
berserikat, perbaikan nasib buruh sekaligus memperbaiki kesejahteraan bangsa 

neutral - Muchtar Pakpahan Associates (Aktivis Buruh) SBSI didirikan langsung oleh buruh 
sehingga saya mau aktif di dalamnya. Tegasnya bukan lagi sekadar membantu, seperti charity, 
tetapi bagaimana agar buruh mampu membela nasibnya sendiri 

neutral - Muchtar Pakpahan Associates (Aktivis Buruh) Eksistensi SPSI, akhirnya saya lihat 
sekadar untuk security approach mengamankan buruh 

negative - Muchtar Pakpahan Associates (Aktivis Buruh) Ya satu jam cukup. Kita enggak mau 
buat ribut. Satu jam sudah cukup. Dari situ kita tahu, mana yang benar, mana yang kurang 
benar 

neutral - Muchtar Pakpahan Associates (Aktivis Buruh) Meski tidak disebut eksplisit, menyatakan, 
SPSI merupakan satu- satunya organisasi buruh 

negative - Muchtar Pakpahan Associates (Aktivis Buruh) Kita mau nyumbang pikiran, ngasih 
masukan, tetapi enggak ditanggapi. Kita enggak pernah diajak dialog, enggak dikasih waktu. Ya 
inilah jalan yang kita pakai 

 

Ringkasan 

Pada Rabu 24 Mei 1995, setelah sembilan bulan mendekam di Rutan Tanjung Gusta, Muchtar 
Pakpahan akhirnya dapat menghirup udara segar. Sebuah acara syukuran pun digelar di Kantor 
Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Utankayu Utara, Jakarta Timur. 
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MUCHTAR PAKPAHAN, DARI SERUAN MOGOK HINGGA DIPENJARA PADA ERA ORBA 

JAKARTA - Pada Rabu 24 Mei 1995, setelah sembilan bulan mendekam di Rutan Tanjung Gusta, 
Muchtar Pakpahan akhirnya dapat menghirup udara segar. 

Sebuah acara syukuran pun digelar di Kantor Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), 
Utankayu Utara, Jakarta Timurr. Ucapan syukur ditandai dengan pelepasan dua ekor merpati 
putih. Di kaki kedua burung itu diikat potongan kertas bertuliskan, Teruskan Perjuangan dan 
Salam Untukmu Buruh. 

"Pelepasan burung ini juga sebagai lambang perdamaian, cinta kasih, syukur atas kebebasan, 
kesetiaan terhadap perjuangan serta meneruskan cita-cita perjuangan," ujar Muchtar, dikutip 
dari arsip Harian Kompas, 26 Mei 1995. 

Muchtar ditahan atas tuduhan mendalangi aksi unjuk rasa buruh di Medan pada April 1994. 
Ribuan buruh kala itu menggelar rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah kota. Mereka melakukan 
mogok sampai aksi turun ke jalan, menyerukan tuntutan kenaikan upah, dan segala macam 
aspirasi.  

Aksi tersebut kemudian menimbulkan ekses berupa kerusuhan. Beberapa tokoh SBSI ditangkap, 
termasuk Muchtar, karena dianggap sebagai penggerak unjuk rasa buruh. 

Ketua Umum SBSI itu divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan. Kemudian, 
di tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi empat tahun. Namun, permohonan kasasi 
Muchtar dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Ia dinyatakan bebas murni. 

MA menilai, telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama, yakni 
salah menafsirkan unsur menghasut dari pasal 160 KUHP. 

"Kami tidak memusuhi pemerintah atau berbagai pihak lainnya. Perjuangan kami demi 
pembaruan organisasi perburuhan, kebebasan berserikat, perbaikan nasib buruh sekaligus 
memperbaiki kesejahteraan bangsa," ucap Muchtar. 

Membela buruh Muchtar tidak pernah bercita-cita menjadi praktisi hukum, apalagi memimpin 
serikat buruh. Saat masih SMA, Muchtar ingin menjadi dokter. Begitu lulus, ia melanjutkan kuliah 
di Fakultas Kedokteran Universitas Methodis, Medan, Sumatera Utara, atas bantuan sang kakak, 
Budianto. 

Namun, perjalanan hidup Muchtar berubah. Ia kerap membaca artikel koran mengenai aktivitas 
sejumlah tokoh pergerakan mahasiswa tahun 1970-an, mulai dari Hariman Siregar (Ketua DM 
UI), Muslim Tampubolon (Ketua DM ITB), Nelson Parapat (aktivis GMKI USU Medan) hingga Sufri 
Helmi Tanjung (tokoh HMI IAIN Medan). 

Pria kelahiran 21 Desember 1953 itu pun meninggalkan kuliah kedokterannya, kemudian 
mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Jenjang pendidikannya ia 
teruskan hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia pada 
1993. Hingga akhir hayat, Muchtar dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan nasib 
buruh dan rakyat kecil. 

Ia merupakan salah satu tokoh pendiri SBSI pada 1992, serikat buruh independen pertama di 
Indonesia. Saat itu, rezim Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hanya 
mengakui satu serikat buruh, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). 

Kendati demikian, kehadiran SPSI dinilai belum banyak mengubah kualitas hidup pekerja. 
Bahkan, SPSI dianggap tak memiliki daya tawar yang kuat menghadapi pengusaha. 
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Menurut Muchtar, campur tangan pemerintah, pengusaha, dan aparat keamanan terlalu besar 
dalam mengelola atau memilih pengurus SPSI. Hal itu ikut mengurangi kemampuan organisasi 
menyalurkan aspirasi pekerja. Tidak jarang SPSI seperti tidak mau tahu dengan persoalan yang 
dihadapi pekerja. Itu sebabnya Muchtar bersedia menjadi Ketua Umum SBSI. 

"SBSI didirikan langsung oleh buruh sehingga saya mau aktif di dalamnya. Tegasnya bukan lagi 
sekadar membantu, seperti charity , tetapi bagaimana agar buruh mampu membela nasibnya 
sendiri," ujar Muchtar, dikutip dari arsip Harian Kompas , 18 September 1993. 

Perspektif baru atas masalah perburuhan diperoleh Muchtar pada 1984, sejak SPSI bersikap pasif 
membiarkan para aktivis buruh diinterogasi aparat keamanan. Padahal, apa yang dibuat aktivis 
buruh saat itu hanya mendirikan PUK (Pengurus Unit Kerja) SPSI di berbagai perusahaan. 
"Eksistensi SPSI, akhirnya saya lihat sekadar untuk security approach mengamankan buruh," 
ucap dia. 

Seruan mogok Pada Februari 1994, Muchtar mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja 
Abdul Latief. Isinya, pernyataan sikap SBSI tentang kondisi perburuhan di Indonesia. Dalam 
surat itu terlampir seruan mogok bagi para buruh. SBSI menyerukan kepada anggotanya untuk 
mogok bersama pada 11 Februari 1994. 

Aksi tersebut dilakukan di tempat kerja masing-masing selama satu jam, dari pukul 08.00 hingga 
pukul 09.00. Cara ini dipakai Muchtar untuk memprotes kebijaksanaan Menteri Tenaga Kerja.  

"Ya satu jam cukup. Kita enggak mau buat ribut. Satu jam sudah cukup. Dari situ kita tahu, 
mana yang benar, mana yang kurang benar," ujar Muchtar, dikutip dari arsip Harian Kompas, 3 
Februari 1994. 

Dalam surat tersebut, Muchtar mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain, meminta pemerintah 
membuka keran kebebasan berserikat bagi buruh dan kenaikan upah minimum atas ukuran 
dasar hidup layak saat itu. 

Muchtar mengatakan, pada 4 Januari 1994, Menaker menerbitkan keputusan yang isinya 
memberi kebebasan buruh berserikat di luar SPSI serta mengurangi campur tangan militer dalam 
konflik perburuhan. Namun, 17 Januari 1994, Menaker kembali mengeluarkan peraturan.  "Meski 
tidak disebut eksplisit, menyatakan, SPSI merupakan satu- satunya organisasi buruh," kata 
Muchtar. 

Terkait upah buruh layak, kata Muchtar, SBSI sudah mengampanyekan hal itu sejak lama. Melalui 
Fraksi PDI, akhirnya dalam GBHN tercantum perlunya kebebasan berserikat dan upah buruh 
layak. Akan tetapi, pemerintah ketika itu masih memakai acuan kebutuhan fisik minimum (KFM). 

Muchtar menilai, pemerintah telah bersikap arogan. SBSI beberapa kali minta bertemu Menaker 
untuk memberi masukan, tetapi tidak ditanggapi. "Kita mau nyumbang pikiran, ngasih masukan, 
tetapi enggak ditanggapi. Kita enggak pernah diajak dialog, enggak dikasih waktu. Ya inilah jalan 
yang kita pakai," tutur dia. 

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

Kemudian, pada 2010, Muchtar memilih fokus di kantor pengacara Muchtar Pakpahan Associates 
dan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI). Hingga beberapa tahun 
terakhir, Muchtar masih aktif membela hak-hak buruh, salah satunya dengan terlibat dalam aksi 
penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Kini, pejuang hak buruh itu telah berpulang. 
Muchtar tutup usia pada 21 Maret 2021 karena penyakit kanker, di Rumah Sakit Siloam 
Semanggi, Jakarta, sekitar pukul 22.30 WIB. 
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Judul Gaji 7 Bulan Tak Dibayar Buruh Pabrik Kabel Demo 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Demo Buruh Pabrik Kabel di Karawang 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis BI 

Tanggal 2021-03-25 05:47:00 

Ukuran 62x97mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 9.300.000 

News Value Rp 27.900.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Dian Nugraha (perwakilan buruh) Kita mendatangi Kantor Bupati untuk mengadukan 
nasib karena gaji selama tujuh bulan belum dibayar 

negative - Dian Nugraha (perwakilan buruh) Kita mau minta tolong ke Bupati untuk turun tangan 
menyelesaikan hak buruh 

negative - Agung Nugraha (perwakilan buruh) Jadi kita minta Bupati meninjau kembali izin 
perusahaan hingga pola rekrutmen pekerja. Karena perusahaan ini tidak beres 

 

Ringkasan 

Ratusan buruh pabrik kabel di Kabupaten Karawang, berunjuk rasa ke Kantor Pemkab Karawang, 
Rabu (24/3). Mereka meminta Bupati Karawang turun tangan menyelesaikan gaji mereka yang 
belum dibayar perusahaan. "Kita mendatangi Kantor Bupati untuk mengadukan nasib karena gaji 
selama tujuh bulan belum dibayar,"ungkap perwakilan buruh,Dian Nugraha. Dian menyebutkan 
sengkarut pengupahan yang tidak jelas sudah berlangsung tujuh bulan. Kata dia, perusahaan 
dinilai tak memenuhi kewajiban membayar upah sebagai hak pekerja. "Kita mau minta tolong ke 
Bupati untuk turun tangan menyelesaikan hak buruh," ujarnya. 

 

GAJI 7 BULAN TAK DIBAYAR BURUH PABRIK KABEL DEMO 

Ratusan buruh pabrik kabel di Kabupaten Karawang, berunjuk rasa ke Kantor Pemkab Karawang, 
Rabu (24/3). Mereka meminta Bupati Karawang turun tangan menyelesaikan gaji mereka yang 
belum dibayar perusahaan. 

"Kita mendatangi Kantor Bupati untuk mengadukan nasib karena gaji selama tujuh bulan belum 
dibayar,"ungkap perwakilan buruh,Dian Nugraha. 

Dian menyebutkan sengkarut pengupahan yang tidak jelas sudah berlangsung tujuh bulan. Kata 
dia, perusahaan dinilai tak memenuhi kewajiban membayar upah sebagai hak pekerja. "Kita mau 
minta tolong ke Bupati untuk turun tangan menyelesaikan hak buruh," ujarnya. 
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Buruh lainnya Agung Nugraha menambahkan tak melihat itikad baik perusahaan membayar upah 
buruh. Perusahaan dinilai hanya mengumbar janji namun tak pernah direalisasi. 

"Jadi kita minta Bupati meninjau kembali izin perusahaan hingga pola rekrutmen pekerja. Karena 
perusahaan ini tidak beres,"katanya geram, (dadan sukmana/kontributor/bi) 
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Judul Enam Ribu Karyawan Perhutani Terancam Dirumahkan 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend PHK Karyawan Perhutani 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis 41 

Tanggal 2021-03-25 05:43:00 

Ukuran 240x127mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 23.760.000 

News Value Rp 237.600.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Slamet Juwanto (Ketum Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani) Jika luas hutan 
dikurangi satu juta hektare, bagaimana nasib 6.000 karyawan Perhutani beserta keluarganya 

negative - Slamet Juwanto (Ketum Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani) Kami karyawan 
Perum Perhutani bertiarap, jika terjadi pengurangan areal kerja sebagai konsekuensi penerapan 
program Perhutanan Sosial, diberi kepastian areal yang dikelola Perhutani dengan penapisan 
sesuai kriteria 

positive - Slamet Juwanto (Ketum Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani) Karyawan Perhutani 
meminta agar program tersebut dilaksanakan dengan konsisten dan dapat memperkuat 
kelangsungan bisnis Perum Perhutani sesuai janji pemerintah 

 

Ringkasan 

Perum Perhutani terpaksa merumahkan 6.000 pegawainya jika Peraturan Pemerintah (PP) No 
23 Tahun 2021 jadi dilaksanakan. Sebab, jika PP tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang 
diselaraskan dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu diterapkan maka satu juta 
hektare hutan negara akan lepas dari pengelolaan Perhutani. Saat ini Perum Perhutani dengan 
18 ribu lebih karyawan masih mengelola 2,4 juta hektare hutan negara di Jawa dan Madura. 

 

ENAM RIBU KARYAWAN PERHUTANI TERANCAM DIRUMAHKAN 

Perum Perhutani terpaksa merumahkan 6.000 pegawainya jika Peraturan Pemerintah (PP) No 
23 Tahun 2021 jadi dilaksanakan. Sebab, jika PP tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang 
diselaraskan dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu diterapkan maka satu juta 
hektare hutan negara akan lepas dari pengelolaan Perhutani. 

Saat ini Perum Perhutani dengan 18 ribu lebih karyawan masih mengelola 2,4 juta hektare hutan 
negara di Jawa dan Madura. 
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"Jika luas hutan dikurangi satu juta hektare, bagaimana nasib 6.000 karyawan Perhutani beserta 
keluarganya," kata Ketua Umum (Ketum) Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani Muhammad 
Ikhsan dan Ketum Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) Slamet Juwanto, dalam 
pernyataan sikap bersama atas nama para karyawan Perum Perhutani di Semarang, baru-baru 
ini. 

Kedua pucuk pimpinan organisasi serikat karyawan Perum Perhutani itu berharap, pemerintah 
yang mengeluarkan regulasi itu juga bertanggung jawab atas masa depan segenap karyawan 
dan keluarga yang terdampak. 

Selain mempertanyakan kelanjutan nasib segenap jajarannya, kedua organisasi serikat karyawan 
Perum Perhutani itu, dalam pernyataan sikap bersama per tanggal 23 Maret itu juga 
mengkhawatirkan kemungkinan akan ketiadaan kepastian akan luasan areal pekerjaannya nanti. 

Areal Kerja 

"Kami karyawan Perum Perhutani bertiarap, jika terjadi pengurangan areal kerja sebagai 
konsekuensi penerapan program Perhutanan Sosial, diberi kepastian areal yang dikelola 
Perhutani dengan penapisan sesuai kriteria," tutur Ikhsan dan Juwanto. 

Program Perhutanan Sosial adalah produk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) sebagai bentuk tindak lanjut atas terbitnya UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja 
melalui PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 

Kedua organisasi serikat karyawan Perum Perhutani itu tetap mengakui Perhutanan Sosial 
merupakan program unggulan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru dan 
meningkatkan kualitas sumberdaya hutan. 

Untuk itu, Sekar Perhutani dan SP2P dengan 18 ribu anggota ini siap mengawal implementasinya 
di lapangan agar tidak sampai terjadi kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan beragam 
bentuk penyalahgunaan wewenang. 

"Karyawan Perhutani meminta agar program tersebut dilaksanakan dengan konsisten dan dapat 
memperkuat kelangsungan bisnis Perum Perhutani sesuai janji pemerintah," demikian bunyi 
pernyataan sikap segenap karyawan Perum Perhutani itu. (ans-41) 
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Judul Penuhi Syarat Ini, BLT Subsidi Gaji Rp2,4 Juta Cair 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/24/320/2383372/penuhi-
syarat-ini-blt-subsidi-gaji-rp2-4-juta-cair 

Jurnalis Fariza Rizky Ananda 

Tanggal 2021-03-25 04:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta masih menanti sisa BLT subsidi gaji yang masih belum 
cair pada tahun lalu. Di mana masih ada dana sisa BLT subsidi gaji sebesar Rp 352.992.000.000. 
Tidak hanya upah di bawah Rp 5 juta, ada beberapa syarat lainnya terkait pekerja yang layak 
menerima BLT subsidi gaji. Di antaranya penerima subsidi harus mereka yang terdaftar sebagai 
Warga Negara Indonesia (WNI). Tentunya harus dibuktikan dengan NIK. 

 

PENUHI SYARAT INI, BLT SUBSIDI GAJI RP2,4 JUTA CAIR 

JAKARTA - Pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta masih menanti sisa BLT subsidi gaji yang 
masih belum cair pada tahun lalu. Di mana masih ada dana sisa BLT subsidi gaji sebesar Rp 
352.992.000.000. 

Tidak hanya upah di bawah Rp 5 juta, ada beberapa syarat lainnya terkait pekerja yang layak 
menerima BLT subsidi gaji. Di antaranya penerima subsidi harus mereka yang terdaftar sebagai 
Warga Negara Indonesia (WNI). Tentunya harus dibuktikan dengan NIK. 

Kemudian yang berhak mendapatkan subsidi tersebut ialah pekerja atau buruh penerima gaji 
atau upah. Dan yang terpenting adalah, terdaftar sebagai penerima aktif progrgam Jamsos BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Sebagai informasi, target penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang 
dengan anggaran sebesar Rp 29.769.350.400.000. 

Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar Rp2 9.416.358.400.000 
atau 98,81%. 

Sisa BLT Subsidi Gaji Bakal Cair, Cek Dulu Syaratnya (fbn). 
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Judul Penempatan PMI ke Jepang Terus Dimatangkan 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Penempatan PMI Jepang 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-03-25 04:41:00 

Ukuran 174x99mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 17.400.000 

News Value Rp 52.200.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam dua program yaitu program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia. Kami berharap kerja sama penempatan PMI ke 
Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai nurse dan careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat baik. Di sektor 
ketenagakerjaan kerja sama tersebut, di antaranya meliputi penempatan pekerja migran 
Indonesia (PMI) dan pemagangan ke Jepang. Penempatan PMI ke Jepang terus dimatangkan. 
"Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua pemerintah telah terjalin dalam dua program yaitu 
program Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled 
Worker (SSW) " ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat menerima courtesy 
call Duta Besar Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3). 

 

PENEMPATAN PMI KE JEPANG TERUS DIMATANGKAN 

Pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat baik. Di sektor 
ketenagakerjaan kerja sama tersebut, di antaranya meliputi penempatan pekerja migran 
Indonesia (PMI) dan pemagangan ke Jepang. Penempatan PMI ke Jepang terus dimatangkan. 

"Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua pemerintah telah terjalin dalam dua program yaitu 
program Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled 
Worker (SSW) " ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat menerima courtesy 
call Duta Besar Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3). 
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Menaker menuturkan kerja sama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. Melalui 
program tersebut sebanyak 3.080 PMI telah bekerja sebagai nurse dan careworker di Jepang 
dengan 716 orang di antaranya telah berhasil menjadi registered nurse dan certi-fied careworker 
di Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia. 
Kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, 
baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai nurse dan careworker, maupun dalam 
perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," jelasnya. 

Perluasan Program 

Lebih jauh, Menaker menjelaskan, pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi untuk mengisi 
kebutuhan tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. Pasalnya Jepang tengah mengalami 
ageing population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak pekerja migran dari 
berbagai negara. 

Dalam program SSW, Pemerintah Indonesia mencatat bahwa berdasarkan data dari Kementerian 
Kehakiman Jepang per 31 Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja sebagai SSW sebanyak 
1.514 orang atau hanya separuh dari jumlah pekerja migran SSW Vietnam di Jepang. Jumlah 
tersebut masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang berkeinginan untuk memenuhi 20 
persen dari kuota SSW sebanyak 345.000 tenaga kerja dari semua negara. (raf/N-3) 
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Judul Alibaba Cloud Latih Talenta Digital Melalui Program Kartu Prakerja 

Nama Media Investor Daily 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis man 

Tanggal 2021-03-25 04:37:00 

Ukuran 176x103mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 34.848.000 

News Value Rp 104.544.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Leon Chen (General Manager Alibaba Cloud Indonesia) Melalui solusi cloud dan 
teknologi digital yang kuat, jutaan orang Indonesia dapat mengakses situs program Prakerja 
dengan lancar selama setahun terakhir 

positive - Denni Puspa Purbasari (Direktur Eksekutif PMO kartu Pra Kerja) Dengan demikian, 
angkatan kerja yang berada di daerah terpencil dapat mendapatkan pelatihan yang sama dengan 
penduduk di kota besar. Kami menggandeng platform digital yang menawarkan pelatihan dari 
lembaga pelatihan di marketplace mereka 

 

Ringkasan 

Alibaba Cloud, penyedia solusi komputasi awan (cloud) asal Tiongkok, mendukung pelatihan 
talenta digital di Indonesia dengan memberikan dukungan infrastruktur digital untuk program 
Kartu Prakerja. Dukungan tersebut diberikan karena adanya permasalahan utama di pasar 
tenaga kerja di Indonesia, yaitu kesenjangan antara kecakapan yang dimiliki para pencari kerja 
dengan kecakapan yang dibutuhkan oleh industri. 

 

ALIBABA CLOUD LATIH TALENTA DIGITAL MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA 

Alibaba Cloud, penyedia solusi komputasi awan (cloud) asal Tiongkok, mendukung pelatihan 
talenta digital di Indonesia dengan memberikan dukungan infrastruktur digital untuk program 
Kartu Prakerja 

Dukungan tersebut diberikan karena adanya permasalahan utama di pasar tenaga kerja di 
Indonesia, yaitu kesenjangan antara kecakapan yang dimiliki para pencari kerja dengan 
kecakapan yang dibutuhkan oleh industri. 

General Manager Alibaba Cloud Indonesia Leon Chen mengatakan, menghadapi tantangan yang 
diakibatkan oleh pandemi, Alibaba merasa terhormat dapat memberikan dukungan teknologi 
kepada pemerintah Indonesia untuk program yang sangat bermanfaat tersebut. 
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"Melalui solusi cloud dan teknologi digital yang kuat, jutaan orang Indonesia dapat mengakses 
situs program Prakerja dengan lancar selama setahun terakhir," ujar Leon Chen, dalam 
keterangannya, Rabu (24/3). 

Dalam mewujudkan program itu, Alibaba Cloud akan memanfaatkan teknologi cloud-native 
Alibaba Cloud, yakni AnalyticDB, Data Lake Analytics (DLA), dan Alibaba Cloud Container for 
Kubernetes. 

Selain itu, Alibaba Cloud akan memberikan dukungan dari sisi kemampuan autoscaling, sistem 
keamanan, dan jaringan yang tangguh. Alibaba Cloud telah mendukung program Kartu Prakerja 
di Indonesia sejak tahun 2020. 

Untuk mendukung program tersebut, Alibaba Cloud pun menggandeng 165 lembaga pelatihan, 
lima mitra pembayaran, tujuh platform digital, empat institusi pendidikan, dan tiga portal 
pekerjaan. Karena itu, partisipasi masyarakat terhadap program Kartu Prakerja diharapkan dapat 
terus meningkat tahun 2021. 

Direktur Eksekutif Manajeman Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengungkapkan, 
program Kartu Prakerja membangun ekosistem yang sepenuhnya digital. 

Tujuannya agar setiap orang bisa mendapatkan akses pelatihan untuk menambah keterampilan, 
atau untuk memperkuat kemampuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. 

"Dengan demikian, angkatan kerja yang berada di daerah terpencil dapat mendapatkan pelatihan 
yang sama dengan penduduk di kota besar. Kami menggandeng platform digital yang 
menawarkan pelatihan dari lembaga pelatihan di marketplace mereka," ujar Denni. 

Menurut dia, satu tahun sejak diluncurkannya program Kartu Prakerja, sudah ada lebih dari 7,9 
juta orang di 34 provinsi di Tanah Air yang telah menerima dana pelatihan dan insentif tunai. 
Dana digunakan untuk peningkatan kecakapan dan pelatihan digital di 1.700 bidang pekerjaan, 
(man) 
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Judul Giliran Pekerja Media Yang Divaksin 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL Pg9&11 

Jurnalis ILO 

Tanggal 2021-03-25 04:33:00 

Ukuran 304x312mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 281.200.000 

News Value Rp 2.812.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi profesi lain yang memungkinkan 
kegiatannya hanya melalui virtual, itu risikonya lebih kecil. Tapi, bagi jurnalis yang harus 
berinteraksi dengan begitu banyak orang, di begitu banyak lokasi, pandemi ini merupakan 
tantangan tersendiri 

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Harapannya, nanti fungsi teman-teman 
jurnalis untuk bisa membawakan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, yang objektif 
akan terus bisa dijalankan walaupun ada tantangan pandemi 

positive - Mohammad Nuh (Ketua Dewan Pers) program vaksinasi itu menjadi sdah satu upaya 
perlindungan kepada awak media. Dengan begitu, mereka akan merasa aman dan nyaman 
dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Intinya, Dewan Pers memberikan dukungan penuh 
kepada pemprov, pemkab, dan pemkot untuk memberikan perlindungan tempa vaksinasi kepada 
kawan-kawan media 

 

Ringkasan 

Pemprov DKI mulai melaksanakan vaksinasi terhadap wartawan dan pekerja media kemarin 
(24/2). Program tersebut disiapkan pemprov karena risiko wartawan terpapar Covid-19 cukup 
tinggi. "Bagi profesi lain yang memungkinkan kegiatannya hanya melalui virtual, itu risikonya 
lebih kecil. Tapi, bagi jurnalis yang harus berinteraksi dengan begitu banyak orang, di begitu 
banyak lokasi, pandemi ini merupakan tantangan tersendiri," ujar Gubernur DKI Anies Baswedan 
dalam konferensi pers daring pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi wartawan dan pekerja media 
kemarin. 

 

GILIRAN PEKERJA MEDIA YANG DIVAKSIN 

GAMBIR, Jawa Pos – Pemprov DKI mulai melaksanakan vaksinasi terhadap wartawan dan 
pekerja media kemarin (24/2). Program tersebut disiapkan pemprov karena risiko wartawan 
terpapar Covid-19 cukup tinggi 
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"Bagi profesi lain yang memungkinkan kegiatannya hanya melalui virtual, itu risikonya lebih kecil. 
Tapi, bagi jurnalis yang harus berinteraksi dengan begitu banyak orang, di begitu banyak lokasi, 
pandemi ini merupakan tantangan tersendiri," ujar Gubernur DKI Anies Baswedan dalam 
konferensi pers daring pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi wartawan dan pekerja media 
kemarin. 

Untuk fase pertama vaksinasi terhadap wartawan dan pekerja media, Anies menyebutkan bahwa 
disiapkan 5.200 vaksin. Dalam menjalankan program tersebut, DKI menggandeng Dewan Pers 
agar semua wartawan yang memiliki kebutuhan vaksinasi terlayani dengan baik "Harapannya, 
nanti fungsi teman-teman jurnalis untuk bisa membawakan informasi yang mencerdaskan, 
mencerahkan, yang objektif akan terus bisa dijalankan walaupun ada tantangan pandemi," 
ujarnya. 

Anies menyatakan, vaksinasi dosis pertama untuk wartawan dan pekerja media dilakukan hingga 
8 April 2021.Untuk dosis kedua, pihaknya akan menjadwalkan pada 14-28 hari setelah dosis 
pertama disuntikkan. 

Lebih lanjut, sebagai penyintas Covid-19, Anies mengaku belum divaksin. Sebagaimana 
diketahui, akhir tahun lalu, Anies terpapar korona. Setelah menjalani perawatan, dia dinyatakan 
sembuh dari Covid-19 pada 28 Desember tahun lalu. Artinya, dia belum bisa mengikuti vaksinasi 
tiga bulan kemudian. 

'Kemarin saya malah menjadi donor untuk program plasma konvalesen karena ketika dites 
memiliki antibodi yang cukup tinggi sehingga menjadi pendonor. Karena itu, saat ini saya belum 
vaksin. Tapi, insya Allah sesudah lewat tiga bulan, sesudah lewat, 28 (Maret, Red) besok saya 
akan tes. Apabila hasilnya menunjukkan antibodi masih tinggi, maka saya akan konsultasi ke 
dokter. Jika bisa dilaksanakan vaksinasi, maka saya akan langsung ikut program vaksinasi. Jadi, 
saya juga akan ikut," terangnya. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menuturkan, program vaksinasi itu menjadi 
salah satu upaya perlindungan kepada awak media. Dengan begitu, mereka akan merasa aman 
dan nyaman dalam melaksanakan tugas kesehariannya. "Intinya, Dewan Pers memberikan 
dukungan penuh kepada pemprov, pemkab, dan pemkot untuk memberikan perlindungan tempa 
vaksinasi kepada kawan-kawan media," ujarnya. 

Untuk diketahui, di antara 5.200 vaksin yang disiapkan, 4.500 dosis diperuntukkan bagi 
wartawan dan pekerja media yang datanya dihimpun Dewan Pers. Selebihnya mencakup media 
internal Pemprov DKI. (rya/col/ilo) 
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Judul Kehilangan Pekerjaan Akibat PHK Kini Dapat Jaminan dari BPJamsostek 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/375412/704/kehilangan-
pekerjaan-akibat-phk-kini-dapat-jaminan-dari-bpjamsostek-
1616601828 

Jurnalis Ali Masduki 

Tanggal 2021-03-25 03:59:00 

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 - Deny Yusyulia (Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timurr) Program 
JKP ini merupakan insentif bagi perusahaan yang telah patuh dalam penyelenggaran jaminan 
sosial dan program ini gratis, tanpa dipungut iuran sedikitpun 

positive - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Timur) Pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja sebagai 
peserta untuk memberikan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pekerjaan dan tugas sehari 
hari 

positive - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Timur) Pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja sebagai 
peserta untuk memberikan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pekerjaan dan tugas sehari 
hari. 

neutral - Himawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Timur) Hal ini merupakan bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan 
atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi bersama 
bidang Hubungan Industrial dan Mediator Dinas Tenaga Kerja se Jawa Timur. Kegiatan yang 
digelar secara daring tersebut untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan jaminan sosial 
ketenagakerjaan di Jawa Timur. BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya merupakan badan hukum 
publik sesuai Undang-Undang yang menyelenggarakan 4 program jaminan sosial 
ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari 
Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sebagai amanat turunan dari Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta kerja pada tahun 2021, maka bertambah lagi satu program BPJS 
Ketenagakerjan yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
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KEHILANGAN PEKERJAAN AKIBAT PHK KINI DAPAT JAMINAN DARI BPJAMSOSTEK 

SURABAYA - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi 
bersama bidang Hubungan Industrial dan Mediator Dinas Tenaga Kerja se Jawa Timur. Kegiatan 
yang digelar secara daring tersebut untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan jaminan 
sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur. 

Selain itu, peran Mediator pada bidang Hubungan Industrial nantinya bisa dioptimalkan untuk 
melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan. Terutama bagi perusahaan yang 
belum mendaftarkan karyawannya ke seluruh program BPJS Ketenagakerjaan sesuai yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program 
Jaminan Sosial.  

Dimana dalam penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mensyaratkan 
kepatuhan perusahaan dalam mengikuti seluruh program BPJS Ketenagakerjaan Deputi Direktur 
Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulia, mengatakan pentingnya jaminan 
sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat untuk perlindungan diri dari risiko saat bekerja. Hal itu 
sesuai UU No. 24/2011 bahwa setiap pekerja wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik 
warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di 
Indonesia. 

BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya merupakan badan hukum publik sesuai Undang-Undang yang 
menyelenggarakan 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sebagai 
amanat turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja pada tahun 
2021, maka bertambah lagi satu program BPJS Ketenagakerjan yaitu Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP). 

"Program JKP ini merupakan insentif bagi perusahaan yang telah patuh dalam penyelenggaran 
jaminan sosial dan program ini gratis, tanpa dipungut iuran sedikitpun," katanya. 

Iuran program JKP sendiri merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan rekomposisi dari 
iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Manfaat program JKP memberikan uang tunai, akses 
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Deny berharap, semakin tergugah kesadaran para pemangku kepentingan untuk mendaftarkan 
diri serta para pekerjanya sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi program 
jaminan sosial. 

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu 
Bagijo menyampaikan bahwa pihaknya mendukung perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Jawa Timur. "Pentingnya perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja sebagai peserta untuk memberikan rasa aman dan 
nyaman ketika melakukan pekerjaan dan tugas sehari hari."  

Ia menghimbau seluruh pengusaha dan pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, 
pekerja jasa konstruksi, Non Aparatur Sipil Negara serta Pekerja Migran Indonesia untuk 
memproteksi diri dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

"Hal ini merupakan bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas 
risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya  (msd). 
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Judul Jatim Terus Cetak Pengusaha Muda 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Pengusaha Muda di Jawa Timurr 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis hep 

Tanggal 2021-03-25 03:41:00 

Ukuran 213x192mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 118.215.000 

News Value Rp 591.075.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim) "Negeri ini sangat membutuhkan 
entrepreneur. Jatim sendiri berperan sebagai kontributor ekonomi terbesar kedua di Indonesia. 
Karena itu, pencetakan pengusaha-pengusaha baru ini sangat penting" 

 

Ringkasan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) terus memperkuat ekonomi daerah tahun ini. Salah satu 
caranya adalah tidak berhenti melahirkan entrepreneur. Para pengusaha muda itulah yang akan 
menggerakkan roda bisnis dan menumbuhkan perekonomian. Gubernur Jatim Khofifah Indar 
Parawansa mengatakan, pengusaha muda punya peran penting dalam memperkuat pilar 
ekonomi. Mereka yang memulai usaha di tengah krisis secara tak langsung menyerap tenaga 
kerja. Termasuk angkatan yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19. 

 

JATIM TERUS CETAK PENGUSAHA MUDA 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) terus memperkuat ekonomi daerah tahun ini. Salah satu 
caranya adalah tidak berhenti melahirkan entrepreneur. Para pengusaha muda itulah yang akan 
menggerakkan roda bisnis dan menumbuhkan perekonomian. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pengusaha muda punya peran penting 
dalam memperkuat pilar ekonomi. Mereka yang memulai usaha di tengah krisis secara tak 
langsung menyerap tenaga kerja. Termasuk angkatan yang terkena PHK akibat pandemi Covid-
19. 

"Negeri ini sangat membutuhkan entrepreneur. Jatim sendiri berperan sebagai kontributor 
ekonomi terbesar kedua di Indonesia. Karena itu, pencetakan pengusaha-pengusaha baru ini 
sangat penting" ungkap tokoh 55 tahun itu dalam Musyawarah Daerah Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia (Hipmi) Jatim 2021 kemarin (24/3). 
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Rois Sunandar Maming mengakui, sebagai wadah pengusaha muda, Hipmi harus berperan aktif 
menggerakkan bisnis. Pria yang baru terpilih sebagai ketua Hipmi Jatim periode 2021-2024 itu 
menjadikan UMKM sebagai prioritas geliat pereko-nomian.(bil/c!9/hep) 
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Judul Sekjen Kemnaker Beberkan Empat Pedoman Dasar untuk Akselerasi 
Polteknaker 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Pengembangan Polteknaker 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/sekjen-kemnaker-beberkan-empat-
pedoman-dasar-untuk-akselerasi-polteknaker 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-03-24 23:20:00 

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 - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Harus mampu menangani masalah 
relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga 
pengajar yang harus bisa bersaing di dunia kerja. Selain itu perlu adanya fleksibilitas tenaga 
pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di bidang industri 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya berharap melalui kegiatan ini, 
akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabus di Politeknik 
Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ke depan, Polteknaker harus 
memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk 
penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketengakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, Politeknik 
Ketenagakerjaan (Polteknaker) sebagai Perguruan Tinggi vokasi, harus mampu mewujudkan 
super link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Dia juga menilai, Polteknaker 
merupakan salah satu lembaga pendidikan yang fokus dalam pengembangan SDM 
ketenagakerjaan. 

 

SEKJEN KEMNAKER BEBERKAN EMPAT PEDOMAN DASAR UNTUK AKSELERASI 
POLTEKNAKER 

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketengakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, 
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) sebagai Perguruan Tinggi vokasi, harus mampu 
mewujudkan super link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. 
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Dia juga menilai, Polteknaker merupakan salah satu lembaga pendidikan yang fokus dalam 
pengembangan SDM ketenagakerjaan. 

"Harus mampu menangani masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat 
ini," kata dia dalam sambutannya secara virtual pada acara Review Kurikulum dan Silabus 
Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu (24/3). 

Anwar memerinci, ada 4 (empat) hal yang harus menjadi pedoman dasar dalam rangka 
akselerasi Polteknaker dalam mewujudkan prinsip super link and match dengan DUDI. 

Pertama, kata Anwar, pengembangan kurikulum pendidikan yang disusun dengan 
mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di 
masyarakat. 

Kedua, lanjut dia, peningkatan sarana dan prasarana sarana yang memadai untuk mendukung 
pelaksanaan penelitian di bidang industri. 

"Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang harus bisa bersaing di dunia kerja. Selain 
itu perlu adanya fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di 
bidang industri," ujar dia. 

Kemudian, keempat, jelas Anwar, perbaikan program pendidikan yang mengarah pada 
kebutuhan industri dengan tujuan terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan 
kebutuhan industri. 

Dia berharap kemitraan Polteknaker dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) harus terus 
ditingkatkan sebagai implementasi dari paradigma pendidikan yang bergerak dari supply driven 
ke demand driven . 

"Saya berharap melalui kegiatan ini, akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum 
dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan 
Dunia Industri (DUDI)," kata dia. 

Anwar juga mengatakan, lembaga tersebut ditujukan untuk terus melakukan perubahan ke arah 
yang lebih baik. 

Perubahan ini salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan pengetahuan dan 
teknologi. 

"Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber 
daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata Menurut dia, hal-hal yang merupakan target 
dan tujuan Polteknaker ke depan harus dikembangkan untuk mencapai tujuan institusi sebagai 
perguruan tinggi vokasional dalam bidang ketenagakerjaan. 

"Ke depan, Polteknaker harus memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan 
industri, lisensi produk penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas," 
kata Anwar Sanusi. 

(jpnn) Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:. 
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Judul Polteknaker Harus Super Link and Match dengan Dunia Industri 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Pengembangan Polteknaker 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/polteknaker-harus-super-link-and-match-
dengan-dunia-industri 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-03-24 22:41:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Perubahan yang dilakukan dalam jangka 
pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan 
infrastruktur 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ke depan, Polteknaker harus 
memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk 
penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga 
pengajar yang harus bisa bersaing di dunia kerja. Selain itu perlu adanya fleksibilitas tenaga 
pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di bidang industri 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya berharap melalui kegiatan ini, 
akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabus di Politeknik 
Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 

 

Ringkasan 

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) merupakan salah satu lembaga pendidikan yang fokus 
dalam pengembangan SDM ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketengakerjaan 
Anwar Sanusi mengatakan, lembaga tersebut ditujukan untuk terus melakukan perubahan ke 
arah yang lebih baik. Perubahan ini salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan 
pengetahuan dan teknologi. 
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POLTEKNAKER HARUS SUPER LINK AND MATCH DENGAN DUNIA INDUSTRI 

JAKARTA - Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) merupakan salah satu lembaga pendidikan 
yang fokus dalam pengembangan SDM ketenagakerjaan. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketengakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, lembaga tersebut 
ditujukan untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini salah satunya 
melalui penyesuaian dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. 

"Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber 
daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata dia dalam sambutannya secara virtual pada 
acara Review Kurikulum dan Silabus Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021). 

Menurut dia, hal-hal yang merupakan target dan tujuan Polteknaker ke depan harus 
dikembangkan untuk mencapai tujuan institusi sebagai perguruan tinggi vokasional dalam 
bidang ketenagakerjaan. 

"Ke depan, Polteknaker harus memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan 
industri, lisensi produk penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas," 
lanjut Sekjen Anwar. 

Dia menjelaskan, Polteknaker sebagai Perguruan Tinggi vokasi, harus mampu mewujudkan 
super link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mampu menangani masalah 
relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. 

Menurutnya, ada 4 (empat) hal yang harus menjadi pedoman dasar dalam rangka akselerasi 
Polteknaker dalam mewujudkan prinsip super link and match dengan DUDI. 

Pertama, kata Anwar, pengembangan kurikulum pendidikan yang disusun dengan 
mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di 
masyarakat. 

Kedua, lanjut dia, peningkatan sarana dan prasarana sarana yang memadai untuk mendukung 
pelaksanaan penelitian di bidang industri. 

"Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang harus bisa bersaing di dunia kerja. Selain 
itu perlu adanya fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di 
bidang industri," ujar dia. 

Kemudian, jelas Anwar, perbaikan program pendidikan yang mengarah pada kebutuhan industri 
dengan tujuan terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri. 

Dia berharap kemitraan Polteknaker dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) harus terus 
ditingkatkan sebagai implementasi dari paradigma pendidikan yang bergerak dari supply driven 
ke demand driven. 

"Saya berharap melalui kegiatan ini, akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum 
dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan 
Dunia Industri (DUDI)," kata dia. 

(jpnn) Jangan Lewatkan Video Terbaru:. 
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Judul UI gelar pameran dan seminar virtual bursa kerja dan wirausaha 2021 

Nama Media jabar.antaranews.com 
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Jurnalis Zaenal A. 
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Ukuran 0 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Abdul Haris (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI) Diharapkan 
kegiatan ini dapat membuka cakrawala berpikir mengenai karier dan mampu mendorong para 
alumni untuk selalu dapat berkarya, serta memiliki cara pandang yang positif dalam melanjutkan 
karier mereka di masa mendatang 

positive - Nizam (Dirjen Dikti Kemendikbud) Kami berharap semoga UI CISE Virtual Expo turut 
mengakselerasi lahirnya para entrepreneur baru yang bisa menggerakkan perekonomian 
nasional dan mendorong kemajuan dunia industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi 
syarat untuk memenangkan persaingan di era disrupsi dan digitalisasi ekonomi saat ini. Hal yang 
pertama, setiap individu harus memiliki kompetensi yang memadai terutama yang dibutuhkan 
labour market 

positive - Sandra Fikawati (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI) Kami 
bertekad untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan 
SDM di Indonesia 

 

Ringkasan 

Direktorat Pengembangan Karier Lulusan dan Hubungan Alumni (DPKHA) Universitas Indonesia 
(UI) melalui Career Development Center (CDC UI) menyelenggarakan pameran dan seminar 
virtual yang menyajikan berbagai peluang kerja, magang, beasiswa, dan kewirausahaan atau UI 
Career, Internship, Scholarship & Entrepreneurship (CISE) Virtual Expo 2021. Wakil Rektor 
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI Prof. Dr.rer.nat. Abdul Haris dalam keterangannya, 
Rabu berharap bahwa acara ini dapat menjembatani lulusan dan mahasiswa dengan industri 
atau penyedia kerja.  
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UI GELAR PAMERAN DAN SEMINAR VIRTUAL BURSA KERJA DAN WIRAUSAHA 2021 

Depok - Direktorat Pengembangan Karier Lulusan dan Hubungan Alumni (DPKHA) Universitas 
Indonesia (UI) melalui Career Development Center (CDC UI) menyelenggarakan pameran dan 
seminar virtual yang menyajikan berbagai peluang kerja, magang, beasiswa, dan kewirausahaan 
atau UI Career, Internship, Scholarship & Entrepreneurship (CISE) Virtual Expo 2021. 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI Prof. Dr.rer.nat. Abdul Haris dalam 
keterangannya, Rabu berharap bahwa acara ini dapat menjembatani lulusan dan mahasiswa 
dengan industri atau penyedia kerja. 

"Diharapkan kegiatan ini dapat membuka cakrawala berpikir mengenai karier dan mampu 
mendorong para alumni untuk selalu dapat berkarya, serta memiliki cara pandang yang positif 
dalam melanjutkan karier mereka di masa mendatang," ujarnya. 

Pameran dan seminar virtual yang menyajikan berbagai peluang kerja, magang, beasiswa, dan 
kewirausahaan atau UI Career, Internship, Scholarship & Entrepreneurship (CISE) Virtual Expo 
2021 digelar mulai 23 - 29 Maret 2021 Dirjen Dikti Kemendikbud Prof. Nizam mengatakan masa 
pandemi ini berdampak pada peluang kerja bagi para sarjana baru maka kesempatan kerja ini 
menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu kerja sama gotong royong antara perguruan 
tinggi dan dunia kerja sangat penting. 

"Kami berharap semoga UI CISE Virtual Expo turut mengakselerasi lahirnya para entrepreneur 
baru yang bisa menggerakkan perekonomian nasional dan mendorong kemajuan dunia industri," 
katanya. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutan virtualnya mengatakan sangat 
mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan UI CISE Virtual Expo 2021. Di tengah masa pandemi 
Covid-19 yang sulit ini, kegiatan seperti UI CISE Virtual Expo sangat ditunggu. 

"Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi syarat untuk memenangkan persaingan di era 
disrupsi dan digitalisasi ekonomi saat ini. Hal yang pertama, setiap individu harus memiliki 
kompetensi yang memadai terutama yang dibutuhkan labour market," katanya. 

Ia mengatakan peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, vokasi, 
atau pemagangan. Hal yang kedua adalah kolaborasi, dengan berkolaborasi setiap orang mudah 
membangun usaha dengan memanfaatkan teknologi digital serta tidak mengandalkan 
kepemilikan pribadi atau keluarga. 

Ajang ini telah diselenggarakan 15 tahun berturut-turut dan tahun ini merupakan 
penyelenggaraan yang ke-31. Ketua UI CISE Virtual Expo 2021, Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, 
MPH, mengatakan tujuan utama kegiatan ini adalah sebagai wadah untuk mempertemukan para 
alumni UI dengan perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja, serta 
memfasilitasi lulusan yang ingin melanjutkan studi. 

"Kami bertekad untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk memberikan kontribusi bagi 
pembangunan SDM di Indonesia," katanya. 

Lebih lanjut, Prof. Sandra Fikawati menyampaikan dalam laporan kegiatan pada pembukaan UI 
CISE Virtual Expo 2021 bahwa pada acara ini tercatat 160 peserta mitra UI yang terdiri dari 45 
perusahaan nasional dan multinasional yang membuka program rekrutmen dan internship, 11 
lembaga/universitas pemberi beasiswa (scholarship) baik dari dalam maupun luar negeri, 29 
kewirausahaan (start-up) yang menginspirasi, 55 media partner pendukung, 20 mitra perguruan 
tinggi/lembaga pendidikan, dan 78 sesi webinar. Kegiatan pameran virtual ini dapat diakses 
melalui alamat https://www.klob.id/UI-CISE2021. 
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Judul Kemnaker: Pendidikan di Polteknaker Harus Selaras dengan Industri 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya berharap melalui kegiatan ini, akan 
banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan 
sehingga dapat sinergis dengan DUDI 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Perubahan yang dilakukan dalam jangka 
pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan 
infrastruktur 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengharapkan kemitraan Politeknik Ketenagakerjaan 
(Polteknaker) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) harus terus ditingkatkan sebagai 
implementasi dari paradigma pendidikan yang bergerak dari supply driven ke demand driven. 
"Saya berharap melalui kegiatan ini, akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum 
dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan DUDI," kata Sekretaris 
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam siaran pers yang diterima, Rabu 
(24/3). 

 

KEMNAKER: PENDIDIKAN DI POLTEKNAKER HARUS SELARAS DENGAN INDUSTRI 

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengharapkan kemitraan Politeknik 
Ketenagakerjaan (Polteknaker) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) harus terus 
ditingkatkan sebagai implementasi dari paradigma pendidikan yang bergerak dari supply driven 
ke demand driven. 

"Saya berharap melalui kegiatan ini, akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum 
dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan DUDI," kata Sekretaris 
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam siaran pers yang diterima, Rabu 
(24/3). 
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Ia mengatakan Polteknaker harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini 
salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Dalam 
hal ini Polteknaker bertugas sebagai Lembaga Pendidikan yang fokus dalam pengembangan SDM 
ketenagakerjaan. 

"Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber 
daya manusia, produk riset dan infrastruktur," ucap Anwar. 

Menurutnya, hal-hal yang merupakan target dan tujuan polteknaker ke depan harus 
dikembangkan untuk mencapai tujuan institusi sebagai perguruan tinggi vokasional dalam 
bidang ketenagakerjaan. Polteknaker harus memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja 
sama dengan industri, lisensi produk penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang 
memelihara kreativitas. 

Ia menuturkan polteknaker sebagai perguruan tinggi vokasi, harus mampu mewujudkan super 
link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mampu menangani masalah 
relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. 

Ada empat hal yang harus menjadi pedoman dasar dalam rangka akselerasi Polteknaker dalam 
mewujudkan prinsip super link and match dengan DUDI. Pertama, pengembangan kurikulum 
pendidikan yang disusun dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang berkembang di masyarakat. 

Kedua, peningkatan sarana dan prasarana sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan 
penelitian di bidang industri. Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang harus bisa 
bersaing di dunia kerja. Selain itu perlu adanya fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu 
dapat ditugaskan bekerja di bidang industri. 

Keempat, perbaikan program pendidikan yang mengarah pada kebutuhan industri dengan tujuan 
terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id). 
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Narasumber 

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Masalahnya di mana dan 
bagaimana perkembangannya, hingga sekarang Menaker tidak menginformasikannya kepada 
masyarakat 

neutral - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Dananya sudah tersedia dan siap 
diberikan. Namun pihak BPJamsostek belum berani memberikan beasiswa ini karena belum 
adanya Permenaker 

positive - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Semoga Permenaker ini bisa 
segera selesai dan anak-anak yang berhak atas beasiswa segera memperolehnya 

 

Ringkasan 

BPJS Watch menyoroti Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah belum membuat aturan turunan PP 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian. Karena PP itu sudah berumur setahun tiga bulan. 
Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) pada 
2 Desember 2019. "Masalahnya di mana dan bagaimana perkembangannya, hingga sekarang 
Menaker tidak menginformasikannya kepada masyarakat," papar Koordinator Advokasi BPJS 
Watch Timboel Siregar dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra (23/3). 

 

BPJS WATCH TUDING MENAKER LALAIKAN BELEID BEASISWA ANAK 

Jakarta, - BPJS Watch menyoroti Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah belum membuat aturan 
turunan PP Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian. Karena PP itu sudah berumur setahun tiga 
bulan. Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) pada 
2 Desember 2019. 
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"Masalahnya di mana dan bagaimana perkembangannya, hingga sekarang Menaker tidak 
menginformasikannya kepada masyarakat," papar Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel 
Siregar dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra (23/3). 

Dalam PP tersebut, salah satu manfaat yang meningkat cukup signifikan ialah tentang beasiswa 
kepada maksimal 2 anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan 
kerja. Adapun besarannya untuk tingkat TK dan SD memperoleh beasiswa Rp1,5 juta per tahun 
(maksimal 8 tahun), tingkat SMP mendapat Rp2 juta per tahun (maksimal 3 tahun), tingkat SMA 
menerima Rp3 juta per tahun (maksimal 3 tahun), dan tingkat Perguruan Tinggi memperoleh 
Rp12 juta per tahun (maksimal 5 tahun). 

Timboel menjelaskan, manfaat beasiswa tersebut belum terealisasi karena belum adanya 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Seperti diamanatkan Pasal 25 ayat (6) dan 
Pasal 34 ayat (5) PP. 82 tahun 2019, tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa 
pendidikan tersebut diatur dalam Permenaker. 

"Dananya sudah tersedia dan siap diberikan. Namun pihak BPJamsostek belum berani 
memberikan beasiswa ini karena belum adanya Permenaker," katanya. Jika BPJamsostek 
memberikan beasiswa tanpa hadirnya Permenaker, lanjutnya, hal tersebut tentu bisa menjadi 
masalah hukum bagi Direksi BPJamsostek. 

Menurutnya, ini merupakan bentuk kinerja buruk Menaker, dan seharusnya Presiden menegur 
keterlambatan tersebut. Timboel mendesak Menaker agar menjelaskan alasan keterlambatan 
pembuatan Permenaker ini. 

Seperti diberitakan sebelumnya, ada beberapa peningkatan manfaat program JKK dan JKm 
setelah diundangkannya PP No. 82 tahun 2019, antara lain penggantian biaya transportasi, 
santunan sementara tidak mampu bekerja, biaya penunjang diagnostik, santunan berkala, dan 
bantuan beasiswa baik jumlah maupun nilai beasiswa. 

"Semoga Permenaker ini bisa segera selesai dan anak-anak yang berhak atas beasiswa segera 
memperolehnya," pungkasnya. 

Reporter: Misbah Nurdi Editor: Rohmat Haryadi. 

 



 

41 
 

Judul Lewat 4 Pedoman Ini, Kemnaker Akan Akselerasi Polteknaker 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Pengembangan Polteknaker 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/03/24/203125026/lewat-4-
pedoman-ini-kemnaker-akan-akselerasi-polteknaker 

Jurnalis Alifia Nuralita Rezqiana 

Tanggal 2021-03-24 20:31:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Polteknaker harus mampu mewujudkan 
super link and match dengan dunia usaha dan dunia industri ( Dudi ), serta mampu menangani 
masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Hal-hal yang merupakan target dan 
tujuan Polteknaker ke depan harus dikembangkan untuk mencapai tujuan institusi sebagai 
perguruan tinggi vokasional dalam bidang ketenagakerjaan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Polteknaker harus mampu mewujudkan 
super link and match dengan dunia usaha dan dunia industri ( Dudi ), serta mampu menangani 
masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Hal-hal yang merupakan target dan 
tujuan Polteknaker ke depan harus dikembangkan untuk mencapai tujuan institusi sebagai 
perguruan tinggi vokasional dalam bidang ketenagakerjaan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya berharap melalui kegiatan ini, 
akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabus di Politeknik 
Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi meminta Politeknik 
Ketenagakerjaan ( Polteknaker ) untuk terus memperbaiki kualitas. Sebagai perguruan tinggi 
vokasional di bidang ketenagakerjaan, Sekjen Anwar meminta Polteknaker fokus pada bidang 
pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk penelitian dan program kreativitas 
mahasiswa (PKM), serta penataan kampus. 
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LEWAT 4 PEDOMAN INI, KEMNAKER AKAN AKSELERASI POLTEKNAKER 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi meminta Politeknik 
Ketenagakerjaan ( Polteknaker ) untuk terus memperbaiki kualitas. 

Sebagai perguruan tinggi vokasional di bidang ketenagakerjaan, Sekjen Anwar meminta 
Polteknaker fokus pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk 
penelitian dan program kreativitas mahasiswa (PKM), serta penataan kampus. 

"Polteknaker harus mampu mewujudkan super link and match dengan dunia usaha dan dunia 
industri ( Dudi ), serta mampu menangani masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia 
kerja saat ini," tutur Anwar. 

Hal tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Review 
Kurikulum dan Silabus Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu (24/3/2021). 

Ia juga menyebutkan, terdapat empat poin penting yang harus dijadikan pedoman dasar bagi 
Polteknaker dalam rangka akselerasi demi mewujudkan s uper link and match dengan Dudi. 

Poin pertama, mengembangkan kurikulum pendidikan yang disusun dengan mempertimbangkan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. 

Poin kedua, meningkatkan sarana dan prasarana sarana yang memadai untuk mendukung 
pelaksanaan penelitian di bidang industri. Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang 
harus bisa bersaing di dunia kerja. 

Poin terakhir, memperbaiki program pendidikan yang mengarah pada kebutuhan industri dengan 
tujuan terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri. 

Sekjen Anwar menambahkan, selain keempat poin tersebut, Polteknakes juga membutuhkan 
fleksibilitas terkait tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan untuk bekerja di 
bidang industri. 

Dalam sambutan virtualnya, ia juga mengatakan, perubahan-perubahan yang dilakukan 
Polteknaker dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, 
produk riset dan infrastruktur. 

"Hal-hal yang merupakan target dan tujuan Polteknaker ke depan harus dikembangkan untuk 
mencapai tujuan institusi sebagai perguruan tinggi vokasional dalam bidang ketenagakerjaan," 
ungkap Anwar. 

Ia berharap, sinergi antara Polteknaker dengan Dudi dapat terus ditingkatkan sebagai 
implementasi paradigma pendidikan yang bergerak dari supply driven menuju demand driven . 

"Saya berharap melalui kegiatan ini, akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum 
dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan 
Dunia Industri," ujar Anwar. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai nurse dan careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

neutral - Kanasugi Kenji (Duta Besar Jepang untuk Indonesia) Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ingin pemerintah Jepang membuka lagi akses kerja dan 
magang bagi tenaga kerja Indonesia ( TKI ) atau pekerja migran di negeri Sakura pada tahun 
ini, meski di tengah pandemi virus corona . Bahkan, kalau bisa kuota penempatan kerja dan 
magang juga ditingkatkan. Hal ini disampaikan Ida saat berdiskusi dengan Duta Besar Jepang 
untuk Indonesia Kanasugi Kenji secara virtual pada Rabu (24/3). Apalagi, saat ini, Indonesia dan 
Jepang sudah punya dua program penempatan kerja dan magang bagi TKI, yaitu Indonesia-
Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW). 

 

MENAKER INGIN JEPANG BUKA LAGI AKSES KERJA DAN MAGANG TKI 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ingin pemerintah Jepang membuka lagi akses 
kerja dan magang bagi tenaga kerja Indonesia ( TKI ) atau pekerja migran di negeri Sakura pada 
tahun ini, meski di tengah pandemi virus corona . Bahkan, kalau bisa kuota penempatan kerja 
dan magang juga ditingkatkan. 

Hal ini disampaikan Ida saat berdiskusi dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi 
Kenji secara virtual pada Rabu (24/3). Apalagi, saat ini, Indonesia dan Jepang sudah punya dua 
program penempatan kerja dan magang bagi TKI, yaitu Indonesia-Japan Economic Partnership 
Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW). 
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"Kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai nurse dan careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," ujar Ida dalam 
keterangan resmi. 

Ida memastikan pemerintah Indonesia siap menyusun Standard Operating Procedure (SOP) 
untuk proses penempatan kerja dan magang TKI di Jepang di masa pandemi. Misalnya, terkait 
kewajiban tes PCR sebelum berpergian, monitoring, hingga evaluasi penempatan selama 
pandemi. 

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji turut menyambut baik keinginan Ida. Apalagi, 
menurutnya, reputasi TKI sangat baik di Jepang, sehingga keinginan ini tentu bisa 
dipertimbangkan ke depan. 

"Pembahasan ini akan kami bawa ke Tokyo sebagai laporan," kata Kenji. 

Berdasarkan data Kemnaker, tercatat ada 3.080 TKI yang bekerja sebagai perawat dan pekerja 
bidang kesehatan di Jepang melalui program IJEPA dalam 13 tahun terakhir. Sekitar 716 orang 
di antaranya menyandang sertifikat resmi dari Jepang. 

Sementara di program SSW, setidaknya ada 1.514 TKI yang bekerja di Jepang per 31 Desember 
2020. Namun, jumlah ini masih di bawah target pemerintah, di mana harapannya jumlah TKI 
yang bekerja di Jepang melalui program ini mencapai 6.900 TKI atau 20 persen dari kuota 345 
ribu pekerja untuk semua negara. 

Untuk program magang, Ida mencatat ada sekitar 2.287 TKI yang siap berangkat bila mendapat 
izin dan visa. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) SSW sendiri membuka 14 sektor kerja seperti 
keperawatan, manufaktur, kontruksi bangunan, dan penerbangan 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, 
Pemerintah Indonesia telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam dua program, yaitu program Indonesia-Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Pemerintah Indonesia ingin berkontribusi 
untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. Hal itu lantaran saat ini 
Jepang tengah mengalami ageing population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak 
pekerja migran dari berbagai negara. 

 

MENAKER IDA SEBUT INDONESIA ISI KEBUTUHAN TENAGA KERJA JEPANG 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Pemerintah Indonesia ingin 
berkontribusi untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. 

Hal itu lantaran saat ini Jepang tengah mengalami ageing population dan shortage tenaga kerja, 
sehingga butuh banyak pekerja migran dari berbagai negara. 
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Ida Fauziah menjelaskan, dalam program SSW, Pemerintah Indonesia mencatat, berdasarkan 
data dari Kementerian Kehakiman Jepang per 31 Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja 
sebagai SSW sebanyak 1.514 orang, yang mana hanya separuh dari jumlah pekerja migran SSW 
Vietnam di Jepang. 

Kendati demikian, jumlah tersebut masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang 
berkeinginan untuk memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 345 ribu tenaga kerja dari 
semua negara. 

"SSW sendiri membuka 14 sektor kerja seperti keperawatan, manufaktur, kontruksi bangunan, 
dan penerbangan," papar dia. 

Ida Fauziah juga mengemukakan, hingga kini pihaknya juga masih menunggu kembali proses 
dibukanya program pemagangan. 

Dia menjelaskan, tahapan persiapan peserta pemagangan sampai saat ini, yaitu jumlah peserta 
magang yang sudah mendapatkan visa dan siap berangkat sebanyak 2.287 orang. Hasil kerja 
sama IM Japan dengan Kemnaker sebanyak 88 orang dan Sending Organization sebanyak 2.199 
orang. 

Ida Fauziah berharap, Pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk bagi PMI pada 
masa pandemi Covid-19. 

"Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menyusun Standard 
Operating Procedure (SOP)," kata Ida Fauziyah, saat menerima courtesy call Duta Besar Jepang 
untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3). 

Menurut dia, beberapa hal yang diatur dalam SOP tersebut antara lain PMI yang akan bekerja 
ke luar negeri diwajibkan mengikuti tes PCR, proses monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 
penempatan selama masa new normal. 

Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Jepang membahas upaya peningkatkan kerja sama 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan progam pemagangan. 

Menaker Ida menyatakan, pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama 
yang sangat baik, khususnya dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. 

"Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua pemerintah telah terjalin dalam dua program, yaitu 
program Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker 
(SSW)," kata dia. 

Dia mengatakan kerja sama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. 

Ida Fauziah mencatat sebanyak 3.080 PMI telah bekerja sebagai Nurse dan Careworker di Jepang 
dan 716 orang di antaranya telah berhasil menjadi Registered Nurse dan Certified Careworker di 
Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai Nurse dan Careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," terang dia. 
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Narasumber 

positive - Abdul Haris (None) Diharapkan kegiatan ini dapat membuka cakrawala berpikir 
mengenai karier dan mampu mendorong para alumni untuk selalu dapat berkarya, serta memiliki 
cara pandang yang positif dalam melanjutkan karier mereka di masa mendatang 

positive - Nizam (Dirjen Dikti Kemendikbud) Kami berharap semoga UI CISE Virtual Expo turut 
mengakselerasi lahirnya para entrepreneur baru yang bisa menggerakkan perekonomian 
nasional dan mendorong kemajuan dunia industri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi 
syarat untuk memenangkan persaingan di era disrupsi dan digitalisasi ekonomi saat ini. Hal yang 
pertama, setiap individu harus memiliki kompetensi yang memadai terutama yang dibutuhkan 
labour market 

positive - Sandra Fikawati (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI) Kami 
bertekad untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan 
SDM di Indonesia 

 

Ringkasan 

Direktorat Pengembangan Karier Lulusan dan Hubungan Alumni (DPKHA) Universitas Indonesia 
(UI) melalui Career Development Center (CDC UI) menyelenggarakan pameran dan seminar 
virtual yang menyajikan berbagai peluang kerja, magang, beasiswa, dan kewirausahaan atau UI 
Career, Internship, Scholarship & Entrepreneurship (CISE) Virtual Expo 2021. Wakil Rektor 
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI Prof. Dr.rer.nat. Abdul Haris dalam keterangannya, 
Rabu berharap bahwa acara ini dapat menjembatani lulusan dan mahasiswa dengan industri 
atau penyedia kerja. 
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UI GELAR PAMERAN VIRTUAL BURSA KERJA DAN WIRAUSAHA 2021 

Depok - Direktorat Pengembangan Karier Lulusan dan Hubungan Alumni (DPKHA) Universitas 
Indonesia (UI) melalui Career Development Center (CDC UI) menyelenggarakan pameran dan 
seminar virtual yang menyajikan berbagai peluang kerja, magang, beasiswa, dan kewirausahaan 
atau UI Career, Internship, Scholarship & Entrepreneurship (CISE) Virtual Expo 2021. 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI Prof. Dr.rer.nat. Abdul Haris dalam 
keterangannya, Rabu berharap bahwa acara ini dapat menjembatani lulusan dan mahasiswa 
dengan industri atau penyedia kerja. 

"Diharapkan kegiatan ini dapat membuka cakrawala berpikir mengenai karier dan mampu 
mendorong para alumni untuk selalu dapat berkarya, serta memiliki cara pandang yang positif 
dalam melanjutkan karier mereka di masa mendatang," ujarnya. 

Pameran dan seminar virtual yang menyajikan berbagai peluang kerja, magang, beasiswa, dan 
kewirausahaan atau UI Career, Internship, Scholarship & Entrepreneurship (CISE) Virtual Expo 
2021 digelar mulai 23 - 29 Maret 2021 Dirjen Dikti Kemendikbud Prof. Nizam mengatakan masa 
pandemi ini berdampak pada peluang kerja bagi para sarjana baru maka kesempatan kerja ini 
menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu kerja sama gotong royong antara perguruan 
tinggi dan dunia kerja sangat penting. 

"Kami berharap semoga UI CISE Virtual Expo turut mengakselerasi lahirnya para entrepreneur 
baru yang bisa menggerakkan perekonomian nasional dan mendorong kemajuan dunia industri," 
katanya. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutan virtualnya mengatakan sangat 
mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan UI CISE Virtual Expo 2021. Di tengah masa pandemi 
Covid-19 yang sulit ini, kegiatan seperti UI CISE Virtual Expo sangat ditunggu. 

"Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi syarat untuk memenangkan persaingan di era 
disrupsi dan digitalisasi ekonomi saat ini. Hal yang pertama, setiap individu harus memiliki 
kompetensi yang memadai terutama yang dibutuhkan labour market," katanya. 

Ia mengatakan peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, vokasi, 
atau pemagangan. Hal yang kedua adalah kolaborasi, dengan berkolaborasi setiap orang mudah 
membangun usaha dengan memanfaatkan teknologi digital serta tidak mengandalkan 
kepemilikan pribadi atau keluarga. 

Ajang ini telah diselenggarakan 15 tahun berturut-turut dan tahun ini merupakan 
penyelenggaraan yang ke-31. Ketua UI CISE Virtual Expo 2021, Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, 
MPH, mengatakan tujuan utama kegiatan ini adalah sebagai wadah untuk mempertemukan para 
alumni UI dengan perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja, serta 
memfasilitasi lulusan yang ingin melanjutkan studi. 

"Kami bertekad untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk memberikan kontribusi bagi 
pembangunan SDM di Indonesia," katanya. 

Lebih lanjut, Prof. Sandra Fikawati menyampaikan dalam laporan kegiatan pada pembukaan UI 
CISE Virtual Expo 2021 bahwa pada acara ini tercatat 160 peserta mitra UI yang terdiri dari 45 
perusahaan nasional dan multinasional yang membuka program rekrutmen dan internship, 11 
lembaga/universitas pemberi beasiswa (scholarship) baik dari dalam maupun luar negeri, 29 
kewirausahaan (start-up) yang menginspirasi, 55 media partner pendukung, 20 mitra perguruan 
tinggi/lembaga pendidikan, dan 78 sesi webinar. Kegiatan pameran virtual ini dapat diakses 
melalui alamat https://www.klob.id/UI-CISE2021. 
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Narasumber 

neutral - None (None) Kami ini representasi penanam saham utama di BPJAMSOSTEK selama ini 
memang komunikasi dilakukan pada momen-momen tertentu 

negative - None (None) Apalagi seperti kita ketahui, banyak pekerja yang harus kehilangan 
pekerjaan akibat dari dampak Pandemi Covid-19 dan mereka kesulitan secara ekonomi 

neutral - None (None) Perekonomian saat ini lagi drop, karena dampak pandemi kemudian 
saham mengalami penurunan. Saya kira, ini bukan hal yang disengajakan. Jadi ini memang 
'kecelakaan' investasi saham dan dampak pandemi Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi 
selesai, saham-saham yang dimiliki BPJAMSOSTEK kembali membaik 

positive - Eko Darwanto (Sekjen Konfederasi Sarbumusi) Ke depannya ini kan tantangannya lebih 
besar. Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini dituntut untuk tetap memberikan pelayanan 
cepat, apalagi dengan tidak semua peserta memiliki pengetahuan IT atau teknologi yang tinggi. 
Harapan kami juga, lebih ditingkatkan pelayanan kepada teman peserta yang ingin melakukan 
klaim. Apalagi bakal ada program JKP, ini tentu memberikan tantangan kepada manajemen yang 
baru untuk bagaimana mensinergikan program baru dengan program yang lain 

negative - Eko Darwanto (Sekjen Konfederasi Sarbumusi) Terkait kasus dugaan korupsi, saya 
kira kasus ini harus dilihat secara objektif di lapangan. Seperti apa sebenarnya, jangan sampai 
kasus ini disamakan dengan Jiwasraya atau Asabri, harus dilihat secara dalam terlebih dahulu. 
Kalau menurut saya yang pernah menjabat sebagai Dewas BPJAMSOSTEK selama lima tahun, 
ini adalah sebagai risiko bisnis 

negative - Eko Darwanto (Sekjen Konfederasi Sarbumusi) Kalau memang tidak ada tindak pidana 
korupsi ya katakan saja. Jangan sampai menjadi bola liar, karena akan merusak tatanan semua. 
Siapa yang mempunyai dana sekitar sekitar Rp500 triliun? Saya kira ini akan berbahaya jika kerja 
Kejaksaan Agung tidak menyelidikinya secara objektif akan mengguncang pasar modal 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Perwakilan Jamaah Tazkia Tours & Travel) Kami akan selalu 
transparan, karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling bekerjasama, maka 
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harus ada kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka kami akan lebih mudah 
dalam bekerja dan tidak dicurigai 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Perwakilan Jamaah Tazkia Tours & Travel) Jelas kita akan 
memperbanyak kepesertaan atau coverage. Saat ini kepesertaan baru 30% dari total pekerja 
Indonesia. maka target kita menuju ke angka lebih dari 50% kepesertaan dari total pekerja 
Indonesia 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyambut baik jajaran Direksi 
dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang baru. Banyak harapan baik yang bakal 
dilakukan jajaran direksi anyar tersebut. Diantaranya, Ristadi berharap jajaran Direksi 
BPJAMSOSTEK bisa melakukan komunikasi serta dialog yang baik dengan setiap stakeholder 
yang sudah ada. Seperti pimpinan serikat buruh sebagai representasi peserta BPJAMSOSTEK. 

 

BERHARAP BPJAMSOSTEK TRANSPARAN DAN JANGAN LAGI TERSERET KASUS 
DUGAAN KORUPSI 

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyambut baik jajaran 
Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang baru. Banyak harapan baik yang 
bakal dilakukan jajaran direksi anyar tersebut. Diantaranya, Ristadi berharap jajaran Direksi 
BPJAMSOSTEK bisa melakukan komunikasi serta dialog yang baik dengan setiap stakeholder 
yang sudah ada. Seperti pimpinan serikat buruh sebagai representasi peserta BPJAMSOSTEK. 

"Kami ini representasi penanam saham utama di BPJAMSOSTEK selama ini memang komunikasi 
dilakukan pada momen-momen tertentu," tegas dia.  

Yang kedua, lanjut Ristadi, BPJAMSOSTEK diharapkan berani melakukan peningkatan program-
program manfaat tambahan bagi peserta BPJAMSOSTEK. Seperti adanya program bantuan 
usaha bagi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  

"Apalagi seperti kita ketahui, banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari 
dampak Pandemi Covid-19 dan mereka kesulitan secara ekonomi," imbuhnya lagi. 

Disinggung mengenai pelayanan, Ristadi mengaku, pelayanan yang sudah ada harus diakui ada 
yang sudah baik dan masih ada yang perlu ditingkatkan. Salah satunya, BPJAMSOSTEK terus 
berupaya dalam berinovasi memberikan percepatan pelayanan kepada peserta khususnya di 
kantor - kantor cabang. 

Terkait isu dugaan korupsi di tubuh BPJAMSOSTEK, dari data yang didapatkan, Ristadi 
beranggapan hal tersebut terjadi karena penurunan nilai saham. Dirinya percaya, BPJAMSOSTEK 
diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dan kompeten dalam mengelola keuangan.  

"Perekonomian saat ini lagi drop, karena dampak pandemi kemudian saham mengalami 
penurunan. Saya kira, ini bukan hal yang disengajakan. Jadi ini memang 'kecelakaan' investasi 
saham dan dampak pandemi Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, saham-saham 
yang dimiliki BPJAMSOSTEK kembali membaik," tegasnya. 

Kendati demikian, lanjut dia, dirinya tetap menghormati proses yang tengah berlangsung dan 
menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Kejagung RI. 
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Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) K-Sarbumusi Eko Darwanto. Menurutnya, 
direksi baru ini merupakan formasi yang cukup sempurna. Karena dari tujuh itu, empat 
diantaranya dari luar dan tiga di dalam (internal) maka itu akan mempercepat proses move on 
alias transformasi menjadi lebih lincah. 

"Ke depannya ini kan tantangannya lebih besar. Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini 
dituntut untuk tetap memberikan pelayanan cepat, apalagi dengan tidak semua peserta memiliki 
pengetahuan IT atau teknologi yang tinggi. Harapan kami juga, lebih ditingkatkan pelayanan 
kepada teman peserta yang ingin melakukan klaim. Apalagi bakal ada program JKP, ini tentu 
memberikan tantangan kepada manajemen yang baru untuk bagaimana mensinergikan program 
baru dengan program yang lain," beber dia dalam pertemuan antara Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dengan konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia 
pada Jumat (19/3/2021). 

Terkait pelayanan, lanjut Eko, saat ini cukup baik bahkan lebih bagus karena ada lapak asik 
online. Itu memberikan suatu manfaat yang sangat baik dan harus dipertahankan bahkan 
ditingkatkan dengan terobosan-terobosan anyar. 

"Terkait kasus dugaan korupsi, saya kira kasus ini harus dilihat secara objektif di lapangan. 
Seperti apa sebenarnya, jangan sampai kasus ini disamakan dengan Jiwasraya atau Asabri, harus 
dilihat secara dalam terlebih dahulu. Kalau menurut saya yang pernah menjabat sebagai Dewas 
BPJAMSOSTEK selama lima tahun, ini adalah sebagai risiko bisnis," tegasnya.  

Portofolio BPJAMSOSTEK, sambungnya, itu memperbolehkan menggunakan dana ini untuk 
bertransaksi di saham dan reksadana dan sudah sesuai dengan undang undang yang ada.  

"Kalau memang tidak ada tindak pidana korupsi ya katakan saja. Jangan sampai menjadi bola 
liar, karena akan merusak tatanan semua. Siapa yang mempunyai dana sekitar sekitar Rp500 
triliun? Saya kira ini akan berbahaya jika kerja Kejaksaan Agung tidak menyelidikinya secara 
objektif akan mengguncang pasar modal," tandasnya. 

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

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

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

Selain itu, lanjut Anggoro, BPJAMSOSTEK akan memperbaiki pelayanan. Itu yang akan 
dikerjakan dalam waktu dekat. "Kita juga akan memperbaiki bisnis proses di dalam, manual 
dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJS Ketenagakerjaan", tutupnya. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Perubahan yang dilakukan dalam jangka 
pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan 
infrastruktur 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ke depan, Polteknaker harus 
memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk 
penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya berharap melalui kegiatan ini, 
akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabus di Politeknik 
Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 

 

Ringkasan 

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) melakukan sederet upaya untuk meningkatkan kualitas 
SDM ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan pengetahuan 
dan teknologi. "Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi 
kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata Sekretaris Jenderal 
Kementerian Ketengakerjaan, Anwar Sanusi, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3/2021). 

 

KEMNAKER DORONG SINERGITAS POLTEKNAKER DENGAN DUNIA INDUSTRI 

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) melakukan sederet upaya untuk meningkatkan kualitas 
SDM ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan pengetahuan 
dan teknologi. 

"Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber 
daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketengakerjaan, Anwar Sanusi, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3/2021). 
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Hal tersebut dia sampaikan secara virtual di acara Review Kurikulum dan Silabus Politeknik 
Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta. Anwar menilai, Polteknaker harus mengembangkan 
target dan tujuan ke depan. 

Hal ini agar dapat mencapai tujuan institusi sebagai sebagai perguruan tinggi vokasional dalam 
bidang ketenagakerjaan. Polteknaker harus mampu mewujudkan super link and match dengan 
dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta menangani masalah relevansi pendidikan dengan 
kebutuhan dunia kerja saat ini. 

"Ke depan, Polteknaker harus memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan 
industri, lisensi produk penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas," 
terangnya. 

Menurut Anwar, terdapat empat hal yang menjadi pedoman dasar dalam rangka akselerasi 
Polteknaker untuk mewujudkan prinsip super link and match tersebut. Pertama, pengembangan 
kurikulum pendidikan yang disusun dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di masyarakat. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana sarana yang memadai 
guna mendukung pelaksanaan penelitian di bidang industri. 

Lalu ketiga yaitu meningkatkan kualitas tenaga pengajar agar bisa bersaing di dunia kerja. Selain 
itu, dia menyebut diperlukan fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan 
bekerja di bidang industri. 

Selanjut yang keempat ialah perbaikan program pendidikan yang mengarah pada kebutuhan 
industri demi terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri. Anwar 
berharap kemitraan Polteknaker dengan DUDI dapat terus ditingkatkan untuk menyesuaikan 
perubahan paradigma pendidikan dari supply driven ke demand driven. 

"Saya berharap melalui kegiatan ini, akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum 
dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan 
Dunia Industri (DUDI)," pungkasnya. 
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Judul Kejagung Periksa 4 Saksi di Kasus Pengelolaan Investasi BPJS 
Ketenagakerjaan 

Nama Media detik.com 

Newstrend Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5506454/kejagung-periksa-4-saksi-di-
kasus-pengelolaan-investasi-bpjs-ketenagakerjaan 

Jurnalis Yulida Medistiara 

Tanggal 2021-03-24 19:42:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) Tim jaksa 
penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) 
Kejagung memeriksa 4 orang sebagai saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana 
korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan  

negative - Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) 
Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang 
perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS 
Ketenagakerjaan 

negative - Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) Senin 
8 Maret 2021, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 1 orang sebagai saksi yang terkait dengan 
perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS 
Ketenagakerjaan 

neutral - Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung) Saksi 
yang diperiksa adalah AN selaku (eks) Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan 

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan) Kita pastikan nih kerugian ini, apakah 
kerugian karena perbuatan seseorang sehingga ini masuk dalam kualifikasi pidana atau kerugian 
bisnis. Tetapi kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika dalam investasi tersebut selemah 
itu, sehingga dalam 3 tahun bisa rugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun itu masih menurut 
dari keuangan masih potensi 
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Ringkasan 

"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam 
Pidsus) Kejagung memeriksa 4 orang sebagai saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak 
pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan," kata 
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer, dalam keterangannya, Rabu (24/3/2021). 

 

KEJAGUNG PERIKSA 4 SAKSI DI KASUS PENGELOLAAN INVESTASI BPJS 
KETENAGAKERJAAN 

"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam 
Pidsus) Kejagung memeriksa 4 orang sebagai saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak 
pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan," kata 
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer, dalam keterangannya, Rabu (24/3/2021). 

Empat saksi yang diperiksa hari ini berinisial ER, FRB, MI, dan YS. Pemeriksaan keempat saksi 
ini dilakukan guna mencari alat bukti. 

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang 
perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS 
Ketenagakerjaan," ujar Leonard. 

Seperti diketahui, Kejagung telah menaikkan status kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan 
dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan dari penyelidikan ke penyidikan. Sebelumnya, 
Kejagung memeriksa mantan Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Amran 
Nasution. 

"Senin 8 Maret 2021, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 1 orang sebagai saksi yang terkait 
dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di 
BPJS Ketenagakerjaan," ucap Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam 
keterangan pers tertulis, Senin (8/3). 

"Saksi yang diperiksa adalah AN selaku (eks) Direktur Pengembangan Investasi BPJS 
Ketenagakerjaan," imbuhnya. 

Dalam kasus ini, Kejagung menemukan potensi kerugian Rp 20 triliun selama 3 tahun berturut-
turut pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Kejagung belum bisa memastikan apakah potensi 
kerugian Rp 20 triliun itu disebabkan perbuatan seseorang atau kerugian bisnis. 

"Kita pastikan nih kerugian ini, apakah kerugian karena perbuatan seseorang sehingga ini masuk 
dalam kualifikasi pidana atau kerugian bisnis. Tetapi kalau kerugian bisnis, apakah analisanya 
ketika dalam investasi tersebut selemah itu, sehingga dalam 3 tahun bisa rugi sampai Rp 20 
triliun sekian. Sekalipun itu masih menurut dari keuangan masih potensi," kata Direktur 
Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan di Gedung Bundar 
Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/2). 

(yld/zak). 
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Judul Menaker dan Dubes Jepang bahas peningkatan kerja sama 
penempatan PMI 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Penempatan PMI Jepang 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2061050/menaker-dan-dubes-
jepang-bahas-peningkatan-kerja-sama-penempatan-pmi 

Jurnalis Prisca Triferna Violleta 

Tanggal 2021-03-24 19:37:00 

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) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai nurse dan careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Rabu, membahas upaya peningkatan kerja 
sama penempatan pekerja migran (PMI) dan program pemagangan dalam pertemuan virtual 
dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji. Menurut keterangan resmi 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Rabu, Menaker Ida 
menegaskan bahwa Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat baik, 
khususnya untuk penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pemagangan ke Jepang. 

 

MENAKER DAN DUBES JEPANG BAHAS PENINGKATAN KERJA SAMA PENEMPATAN 
PMI 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Rabu, membahas upaya peningkatan 
kerja sama penempatan pekerja migran (PMI) dan program pemagangan dalam pertemuan 
virtual dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji. 

Menurut keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, 
Rabu, Menaker Ida menegaskan bahwa Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama 
yang sangat baik, khususnya untuk penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pemagangan 
ke Jepang. 
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Secara khusus Ida menyebut penempatan PMI lewat program program Indonesia-Japan 
Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW). 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai nurse dan careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," kata Ida. 

Selama 13 tahun program IJEPA berlangsung, telah ada 3.080 pekerja Indonesia yang bekerja 
sebagai perawat dan perawat lansia atau careworker. Dengan 716 orang di antaranya telah 
menjadi perawat dan perawat lansia bersertifikat di Jepang. 

Menaker Ida juga menyatakan ketertarikan Indonesia untuk berkontribusi mengisi kebutuhan 
tenaga kerja Jepang lewat program SSW. Sampai dengan akhir Desember 2020 sudah terdapat 
1.514 pekerja Indonesia yang bekerja sebagai SSW. 

Ida menegaskan jumlah itu masih jauh dari target pemerintah yang berkeinginan memenuhi 20 
persen dari total kuota SSW untuk pekerja asing yaitu 345.000 orang. 

Dia juga menyatakan pihaknya masih menunggu kembali proses dibukanya program 
pemagangan ke Jepang. 

Dalam kesempatan tersebut Ida juga menyatakan harapannya agar Jepang dapat kembali 
membuka akses kepada PMI di masa pandemi COVID-19, memastikan pemerintah Indonesia 
telah menyusun prosedur standar operasi penempatan di masa adaptasi kebiasaan baru. 

Terkait pertemuan itu, Dubes Jepang Kanasugi Kenji menyambut baik keinginan pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan kerja sama untuk PMI. Dia juga memastikan akan 
mempertimbangkan lebih lanjut dan menyampaikan laporan terkait penempatan PMI kepada 
pemerintah Jepang. 
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Judul Konfederasi Pekerja Sampaikan Harapan untuk Direksi Baru 
BPJamsostek 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Direksi BPJamsostek 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1445615/konfederasi-pekerja-
sampaikan-harapan-untuk-direksi-baru-bpjamsostek 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-03-24 19:36:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - None (None) Kami ini representasi penanam saham utama di BPJamsostek selama ini 
memang komunikasi dilakukan pada momen-momen tertentu 

negative - None (None) Apalagi seperti kita ketahui, banyak pekerja yang harus kehilangan 
pekerjaan akibat dari dampak pandemi Covid-19 dan mereka kesulitan secara ekonomi 

neutral - None (None) Perekonomian saat ini lagi drop, karena dampak pandemi kemudian 
saham mengalami penurunan. Saya kira, ini bukan hal yang disengajakan. Jadi ini memang 
'kecelakaan' investasi saham dan dampak pandemi Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi 
selesai, saham-saham yang dimiliki BPJamsostek kembali membaik 

positive - Eko Darwanto (Sekjen Konfederasi Sarbumusi) Ke depannya ini kan tantangannya lebih 
besar. Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini dituntut untuk tetap memberikan pelayanan 
cepat, apalagi dengan tidak semua peserta memiliki pengetahuan IT atau teknologi yang tinggi. 
Harapan kami juga, lebih ditingkatkan pelayanan kepada teman peserta yang ingin melakukan 
klaim 

neutral - Eko Darwanto (Sekjen Konfederasi Sarbumusi) ujarnya. Direktur Utama BPJS 
Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pertemuan direksi dengan para Konfederasi 
Serikat Buruh ini merupakan sebagian dari pengenalan pada stakeholder utama serta dibukanya 
jalur komunikasi yg konstruktif untuk kerja sama di kemudian hari 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyambut baik jajaran Direksi 
dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang baru. Banyak harapan baik yang bakal 
dilakukan jajaran direksi anyar tersebut. Salah satunya disampaikan oleh Ristadi yang berharap 
jajaran Direksi BPJamsostek bisa melakukan komunikasi serta dialog yang baik dengan setiap 
stakeholder yang sudah ada. Seperti pimpinan serikat buruh sebagai representasi peserta 
BPJamsostek. 
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KONFEDERASI PEKERJA SAMPAIKAN HARAPAN UNTUK DIREKSI BARU 
BPJAMSOSTEK 

INFO NASIONAL - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyambut baik 
jajaran Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang baru. Banyak harapan 
baik yang bakal dilakukan jajaran direksi anyar tersebut. Salah satunya disampaikan oleh Ristadi 
yang berharap jajaran Direksi BPJamsostek bisa melakukan komunikasi serta dialog yang baik 
dengan setiap stakeholder yang sudah ada. Seperti pimpinan serikat buruh sebagai representasi 
peserta BPJamsostek. 

"Kami ini representasi penanam saham utama di BPJamsostek selama ini memang komunikasi 
dilakukan pada momen-momen tertentu," katanya. 

Yang kedua, lanjut Ristadi, BPJamsostek diharapkan berani melakukan peningkatan program-
program manfaat tambahan bagi peserta BPJamsostek. Seperti adanya program bantuan usaha 
bagi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Apalagi seperti kita ketahui, 
banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari dampak pandemi Covid-19 dan 
mereka kesulitan secara ekonomi," ujarnya. 

Disinggung mengenai pelayanan, Ristadi mengaku, pelayanan yang sudah ada harus diakui ada 
yang sudah baik dan masih ada yang perlu ditingkatkan. Salah satunya, BPJamsostek terus 
berupaya dalam berinovasi memberikan percepatan pelayanan kepada peserta, khususnya di 
kantor-kantor cabang. 

Terkait isu dugaan korupsi di tubuh BPJamsostek, dari data yang didapatkan, Ristadi 
beranggapan hal tersebut terjadi karena penurunan nilai saham. Dirinya percaya, BPJamsostek 
diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dan kompeten dalam mengelola keuangan. 

"Perekonomian saat ini lagi drop, karena dampak pandemi kemudian saham mengalami 
penurunan. Saya kira, ini bukan hal yang disengajakan. Jadi ini memang 'kecelakaan' investasi 
saham dan dampak pandemi Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, saham-saham 
yang dimiliki BPJamsostek kembali membaik," katanya, menegaskan. Kendati demikian, dirinya 
tetap menghormati proses yang tengah berlangsung dan menunggu hasil penyidikan yang 
dilakukan Kejagung RI. 

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) K-Sarbumusi Eko Darwanto. Menurutnya, 
direksi baru ini merupakan formasi yang cukup sempurna. Karena dari tujuh itu, empat di 
antaranya dari luar dan tiga di dalam (internal) maka itu akan mempercepat proses move on 
alias transformasi menjadi lebih lincah. 

"Ke depannya ini kan tantangannya lebih besar. Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini 
dituntut untuk tetap memberikan pelayanan cepat, apalagi dengan tidak semua peserta memiliki 
pengetahuan IT atau teknologi yang tinggi. Harapan kami juga, lebih ditingkatkan pelayanan 
kepada teman peserta yang ingin melakukan klaim," katanya. 

Apalagi bakal ada program JKP, ini tentu memberikan tantangan kepada manajemen yang baru 
untuk bagaimana mensinergikan program baru dengan program yang lain," ujarnya dalam 
pertemuan antara Direksi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dengan konfederasi serikat 
pekerja atau buruh Indonesia pada Jumat, 19 Maret 2021. 

Terkait pelayanan, lanjut Eko, saat ini cukup baik bahkan lebih bagus karena ada lapak asik 
online. Itu memberikan suatu manfaat yang sangat baik dan harus dipertahankan bahkan 
ditingkatkan dengan terobosan-terobosan anyar. 

"Terkait kasus dugaan korupsi, saya kira kasus ini harus dilihat secara objektif di lapangan. 
Seperti apa sebenarnya, jangan sampai kasus ini disamakan dengan Jiwasraya atau Asabri, harus 
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dilihat secara dalam terlebih dahulu. Kalau menurut saya yang pernah menjabat sebagai Dewas 
BPJamsostek selama lima tahun, ini adalah sebagai risiko bisnis," ujarnya. 

Portofolio BPJamsostek, sambungnya, itu memperbolehkan menggunakan dana ini untuk 
bertransaksi di saham dan reksadana dan sudah sesuai dengan undang undang yang ada. "Kalau 
memang tidak ada tindak pidana korupsi ya katakan saja. Jangan sampai menjadi bola liar, 
karena akan merusak tatanan semua. Siapa yang mempunyai dana sekitar sekitar Rp 500 triliun? 
Saya kira ini akan berbahaya jika kerja Kejaksaan Agung tidak menyelidikinya secara objektif 
akan mengguncang pasar modal," ujarnya. 

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

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

Target BPJamsostek ke depan, kata Anggoro, memperbanyak kepesertaan atau coverage . Saat 
ini kepesertaan baru 30 persen dari total pekerja Indonesia, ke depannya ditargetkan lebih dari 
50 persen kepesertaan dari total pekerja Indonesia. Di samping itu, tentu akan memperbaiki 
pelayanan dan mendigitalisasi berbagai proses yang saat ini masih dilakukan secara manual. ( . 
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Judul Polteknaker Harus Super Link and Match dengan Dunia Industri 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Pengembangan Polteknaker 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4514785/polteknaker-harus-
super-link-and-match-dengan-dunia-industri 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Perubahan yang dilakukan dalam jangka 
pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan 
infrastruktur 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ke depan, Polteknaker harus 
memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk 
penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya berharap melalui kegiatan ini, 
akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabus di Politeknik 
Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 

 

Ringkasan 

Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang fokus dalam pengembangan SDM 
ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk terus melakukan perubahan 
ke arah yang lebih baik. Perubahan ini salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan 
pengetahuan dan teknologi. "Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan 
efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata Sekretaris 
Jenderal Kementerian Ketengakerjaan, Anwar Sanusi, dalam sambutannya secara virtual pada 
acara Review Kurikulum dan Silabus Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021). 

 

POLTEKNAKER HARUS SUPER LINK AND MATCH DENGAN DUNIA INDUSTRI 

Jakarta - Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang fokus dalam pengembangan SDM 
ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk terus melakukan perubahan 
ke arah yang lebih baik. Perubahan ini salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan 
pengetahuan dan teknologi. 



 

62 
 

"Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber 
daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketengakerjaan, Anwar Sanusi, dalam sambutannya secara virtual pada acara Review Kurikulum 
dan Silabus Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu (24/3/2021). 

Menurutnya, hal-hal yang merupakan target dan tujuan Polteknaker ke depan harus 
dikembangkan untuk mencapai tujuan institusi sebagai perguruan tinggi vokasional dalam 
bidang ketenagakerjaan. 

"Ke depan, Polteknaker harus memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan 
industri, lisensi produk penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas," 
lanjut Sekjen Anwar. 

Sekjen Anwar menambahkan, Polteknaker sebagai Perguruan Tinggi vokasi, harus mampu 
mewujudkan super link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mampu 
menangani masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. 

Menurutnya, ada 4 (empat) hal yang harus menjadi pedoman dasar dalam rangka akselerasi 
Polteknaker dalam mewujudkan prinsip super link and match dengan DUDI. 

Pertama, pengembangan kurikulum pendidikan yang disusun dengan mempertimbangkan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Kedua, peningkatan 
sarana dan prasarana sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang 
industri. 

Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang harus bisa bersaing di dunia kerja. Selain 
itu perlu adanya fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di 
bidang industri. 

Keempat, perbaikan program pendidikan yang mengarah pada kebutuhan industri dengan tujuan 
terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri. 

Sekjen Anwar mengharapkan kemitraan Polteknaker dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri 
(DUDI) harus terus ditingkatkan sebagai implementasi dari paradigma pendidikan yang bergerak 
dari supply driven ke demand driven. 

"Saya berharap melalui kegiatan ini, akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum 
dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan 
Dunia Industri (DUDI)," katanya. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Perubahan yang dilakukan dalam jangka 
pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan 
infrastruktur 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ke depan, Polteknaker harus 
memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk 
penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya berharap melalui kegiatan ini, 
akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabus di Politeknik 
Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 

 

Ringkasan 

Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang fokus dalam pengembangan SDM 
ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk terus melakukan perubahan 
ke arah yang lebih baik. Perubahan ini salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan 
pengetahuan dan teknologi. "Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan 
efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata Sekretaris 
Jenderal Kementerian Ketengakerjaan, Anwar Sanusi, dalam sambutannya secara virtual pada 
acara Review Kurikulum dan Silabus Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021). 

 

POLTEKNAKER HARUS SUPER LINK AND MATCH DENGAN DUNIA INDUSTRI 

Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang fokus dalam pengembangan SDM 
ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk terus melakukan perubahan 
ke arah yang lebih baik. Perubahan ini salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan 
pengetahuan dan teknologi. 
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"Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber 
daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketengakerjaan, Anwar Sanusi, dalam sambutannya secara virtual pada acara Review Kurikulum 
dan Silabus Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu (24/3/2021). 

Menurutnya, hal-hal yang merupakan target dan tujuan Polteknaker ke depan harus 
dikembangkan untuk mencapai tujuan institusi sebagai perguruan tinggi vokasional dalam 
bidang ketenagakerjaan. 

"Ke depan, Polteknaker harus memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan 
industri, lisensi produk penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas," 
lanjut Sekjen Anwar. 

Sekjen Anwar menambahkan, Polteknaker sebagai Perguruan Tinggi vokasi, harus mampu 
mewujudkan super link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mampu 
menangani masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. 

Menurutnya, ada 4 (empat) hal yang harus menjadi pedoman dasar dalam rangka akselerasi 
Polteknaker dalam mewujudkan prinsip super link and match dengan DUDI. 

Pertama, pengembangan kurikulum pendidikan yang disusun dengan mempertimbangkan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Kedua, peningkatan 
sarana dan prasarana sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang 
industri. 

Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang harus bisa bersaing di dunia kerja. Selain 
itu perlu adanya fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di 
bidang industri. 

Keempat, perbaikan program pendidikan yang mengarah pada kebutuhan industri dengan tujuan 
terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri. 

Sekjen Anwar mengharapkan kemitraan Polteknaker dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri 
(DUDI) harus terus ditingkatkan sebagai implementasi dari paradigma pendidikan yang bergerak 
dari supply driven ke demand driven. 

"Saya berharap melalui kegiatan ini, akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum 
dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan 
Dunia Industri (DUDI)," katanya [hhw]. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program Indonesia-Japan Economic Partnership 
Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

neutral - Kanasugi Kenji (Duta Besar Jepang untuk Indonesia) Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatkan kerja sama 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan program pemagangan. Hal itu 
mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar 
Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3/2021). Menaker Ida menyatakan bahwa 
pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat baik, khususnya 
dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. 
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INDONESIA-JEPANG BAHAS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN DAN PROGRAM 
PEMAGANGAN 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatkan kerja sama 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan program pemagangan. Hal itu 
mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar 
Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3/2021). 

Menaker Ida menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja 
sama yang sangat baik, khususnya dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. "Dalam 
penempatan PMI, kerja sama kedua pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program 
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW)," 
kata Menaker Ida. 

Menurutnya, untuk kerja sama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. Ia 
mencatat sebanyak 3.080 PMI telah bekerja sebagai Nurse dan Careworker di Jepang, dan 716 
orang di antaranya telah berhasil menjadi Registered Nurse dan Certified Careworker di Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai Nurse dan Careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," terangnya. 

Lebih lanjut dikatakan Menaker Ida, Pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi untuk mengisi 
kebutuhan tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. Hal itu lantaran saat ini Jepang tengah 
mengalami ageing population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak pekerja migran 
dari berbagai negara. 

Dalam program SSW, Pemerintah Indonesia mencatat bahwa berdasarkan data dari Kementerian 
Kehakiman Jepang per 31 Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja sebagai SSW sebanyak 
1.514 orang, yang mana hanya separuh dari jumlah pekerja migran SSW Vietnam di Jepang. 
Jumlah tersebut disebutnya masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang berkeinginan 
untuk memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 345.000 tenaga kerja dari semua negara. 
SSW sendiri membuka 14 sektor kerja seperti keperawatan, manufaktur, kontruksi bangunan, 
dan penerbangan. 

Menaker ida mengemukakan, hingga kini pihaknya juga masih menunggu kembali proses 
dibukanya program pemagangan. Adapun tahapan persiapan peserta pemagangan sampai saat 
ini, yaitu jumlah peserta magang yang sudah mendapatkan visa dan siap berangkat sebanyak 
2.287 orang (kerja sama IM Japan dengan Kemnaker sebanyak 88 orang dan Sending 
Organization sebanyak 2.199 orang). 

Ia pun berharap, Pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk bagi PMI pada masa 
pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah 
menyusun Standard Operating Procedure (SOP). Beberapa hal yang diatur dalam SOP tersebut 
antara lain PMI yang akan bekerja ke luar negeri diwajibkan mengikuti tes PCR, proses 
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penempatan selama masa new normal. 

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, menyambut baik keinginan Pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan kerja sama penempatan PMI dengan pihaknya. Hal itu lantaran 
selama ini reputasi tenaga kerja Indonesia dinilai baik oleh masyarakat Jepang. 

Kanasugi akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penempatan PMI ke depannya. Ia akan 
menyampaikan ke Pemerintah Jepang yang berada di Tokyo. "Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan," kata Kanasugi. [hhw]. 



 

67 
 

Judul Polteknaker Harus Super Link and Match dengan Dunia Industri 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Pengembangan Polteknaker 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/375154/94/polteknaker-harus-
super-link-and-match-dengan-dunia-industri-1616587424 

Jurnalis Atik Untari 

Tanggal 2021-03-24 19:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Perubahan yang dilakukan dalam jangka 
pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan 
infrastruktur 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ke depan, Polteknaker harus 
memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk 
penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya berharap melalui kegiatan ini, 
akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabus di Politeknik 
Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 

 

Ringkasan 

Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang fokus dalam pengembangan SDM 
ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) terus melakukan perubahan ke arah 
yang lebih baik. Perubahan ini salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan 
pengetahuan dan teknologi. "Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan 
efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata Sekretaris 
Jenderal Kementerian Ketengakerjaan, Anwar Sanusi. 

 

POLTEKNAKER HARUS SUPER LINK AND MATCH DENGAN DUNIA INDUSTRI 

JAKARTA - Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang fokus dalam pengembangan SDM 
ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) terus melakukan perubahan ke arah 
yang lebih baik. Perubahan ini salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan 
pengetahuan dan teknologi. 
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"Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber 
daya manusia, produk riset dan infrastruktur," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketengakerjaan, Anwar Sanusi. 

Hal tersebut dikatakan dalam sambutannya secara virtual pada acara Review Kurikulum dan 
Silabus Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2021, di Jakarta, Rabu (24/3/2021). 

Menurutnya, hal-hal yang merupakan target dan tujuan Polteknaker ke depan harus 
dikembangkan untuk mencapai tujuan institusi sebagai perguruan tinggi vokasional dalam 
bidang ketenagakerjaan. 

"Ke depan, Polteknaker harus memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan 
industri, lisensi produk penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas," 
ucap Sekjen Anwar. 

Sekjen Anwar menambahkan, Polteknaker sebagai Perguruan Tinggi vokasi, harus mampu 
mewujudkan super link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mampu 
menangani masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. 

Menurutnya, ada 4 (empat) hal yang harus menjadi pedoman dasar dalam rangka akselerasi 
Polteknaker dalam mewujudkan prinsip super link and match dengan DUDI. 

Pertama, pengembangan kurikulum pendidikan yang disusun dengan mempertimbangkan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Kedua, peningkatan 
sarana dan prasarana sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang 
industri. 

Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang harus bisa bersaing di dunia kerja. Selain 
itu perlu adanya fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di 
bidang industri. 

Keempat, perbaikan program pendidikan yang mengarah pada kebutuhan industri dengan tujuan 
terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri. 

Ia mengharapkan kemitraan Polteknaker dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) harus 
terus ditingkatkan sebagai implementasi dari paradigma pendidikan yang bergerak dari supply 
driven ke demand driven. 

"Saya berharap melalui kegiatan ini, akan banyak perubahan dalam pengembangan kurikulum 
dan silabus di Politeknik Ketenagakerjaan sehingga dapat sinergis dengan Dunia Usaha dan 
Dunia Industri (DUDI)," katanya. CM (atk). 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam dua program, yaitu program Indonesia-Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) SSW sendiri membuka 14 sektor kerja seperti 
keperawatan, manufaktur, kontruksi bangunan, dan penerbangan 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, 
Pemerintah Indonesia telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia dan Jepang membahas upaya peningkatkan kerja sama penempatan 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan progam pemagangan. Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah menyatakan, pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama 
yang sangat baik, khususnya dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. 
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INDONESIA-JEPANG BAHAS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN DAN PROGRAM 
PEMAGANGAN 

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Jepang membahas upaya peningkatkan kerja sama 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan progam pemagangan. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pemerintah Indonesia dan Jepang telah 
lama menjalin kerja sama yang sangat baik, khususnya dalam penempatan PMI dan 
pemagangan ke Jepang. 

"Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua pemerintah telah terjalin dalam dua program, yaitu 
program Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker 
(SSW)," kata Menteri Ida menerima courtesy call Duta Besar Jepang untuk Indonesia secara 
virtual, Rabu (24/3). 

Menurut dia, untuk kerja sama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. 

Ida Fauziah mencatat sebanyak 3.080 PMI telah bekerja sebagai Nurse dan Careworker di Jepang 
dan 716 orang di antaranya telah berhasil menjadi Registered Nurse dan Certified Careworker di 
Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai Nurse dan Careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," terang dia. 

Dia menuturkan Pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi untuk mengisi kebutuhan tenaga 
kerja di Jepang melalui program SSW. 

Hal itu lantaran saat ini Jepang tengah mengalami ageing population dan shortage tenaga kerja, 
sehingga butuh banyak pekerja migran dari berbagai negara. 

Dia menyebutkan, dalam program SSW, Pemerintah Indonesia mencatat, berdasarkan data dari 
Kementerian Kehakiman Jepang per 31 Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja sebagai SSW 
sebanyak 1.514 orang, yang mana hanya separuh dari jumlah pekerja migran SSW Vietnam di 
Jepang. 

Kendati demikian, jumlah tersebut masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang 
berkeinginan untuk memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 345 ribu tenaga kerja dari 
semua negara. "SSW sendiri membuka 14 sektor kerja seperti keperawatan, manufaktur, 
kontruksi bangunan, dan penerbangan," papar dia. 

Ida Fauziah juga mengemukakan, hingga kini pihaknya juga masih menunggu kembali proses 
dibukanya program pemagangan. 

Dia menjelaskan, tahapan persiapan peserta pemagangan sampai saat ini, yaitu jumlah peserta 
magang yang sudah mendapatkan visa dan siap berangkat sebanyak 2.287 orang. 

Hasil kerja sama IM Japan dengan Kemnaker sebanyak 88 orang dan Sending Organization 
sebanyak 2.199 orang. 

Ida Fauziah berharap, Pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk bagi PMI pada 
masa pandemi Covid-19. "Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia 
telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP)," kata dia. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

neutral - Kanasugi Kenji (Duta Besar Jepang untuk Indonesia) Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatkan kerja sama 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan progam pemagangan. Hal itu 
mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar 
Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3/2021). Menaker Ida menyatakan bahwa 
pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat baik, khususnya 
dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. 
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INDONESIA - JEPANG BAHAS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN DAN PROGRAM 
PEMAGANGAN 

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatkan kerja 
sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan progam pemagangan. Hal itu 
mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar 
Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3/2021). 

Menaker Ida menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja 
sama yang sangat baik, khususnya dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. 

"Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu 
program Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled 
Worker (SSW)," kata Menaker Ida. 

Menurutnya, untuk kerja sama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. Ia 
mencatat sebanyak 3.080 PMI telah bekerja sebagai Nurse dan Careworker di Jepang, dan 716 
orang di antaranya telah berhasil menjadi Registered Nurse dan Certified Careworker di Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai Nurse dan Careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," terangnya. 

Lebih lanjut dikatakan Menaker Ida, Pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi untuk mengisi 
kebutuhan tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. Hal itu lantaran saat ini Jepang tengah 
mengalami ageing population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak pekerja migran 
dari berbagai negara. 

Dalam program SSW, Pemerintah Indonesia mencatat bahwa berdasarkan data dari Kementerian 
Kehakiman Jepang per 31 Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja sebagai SSW sebanyak 
1.514 orang, yang mana hanya separuh dari jumlah pekerja migran SSW Vietnam di Jepang. 
Jumlah tersebut disebutnya masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang berkeinginan 
untuk memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 345.000 tenaga kerja dari semua negara. 
SSW sendiri membuka 14 sektor kerja seperti keperawatan, manufaktur, kontruksi bangunan, 
dan penerbangan. 

Menaker ida mengemukakan, hingga kini pihaknya juga masih menunggu kembali proses 
dibukanya program pemagangan. Adapun tahapan persiapan peserta pemagangan sampai saat 
ini, yaitu jumlah peserta magang yang sudah mendapatkan visa dan siap berangkat sebanyak 
2.287 orang (kerja sama IM Japan dengan Kemnaker sebanyak 88 orang dan Sending 
Organization sebanyak 2.199 orang). 

Ia pun berharap, Pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk bagi PMI pada masa 
pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah 
menyusun Standard Operating Procedure (SOP). Beberapa hal yang diatur dalam SOP tersebut 
antara lain PMI yang akan bekerja ke luar negeri diwajibkan mengikuti tes PCR, proses 
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penempatan selama masa new normal. 

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, menyambut baik keinginan Pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan kerja sama penempatan PMI dengan pihaknya. Hal itu lantaran 
selama ini reputasi tenaga kerja Indonesia dinilai baik oleh masyarakat Jepang. 

Kanasugi akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penempatan PMI ke depannya. Ia akan 
menyampaikan ke Pemerintah Jepang yang berada di Tokyo. "Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan," kata Kanasugi. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam dua program, yaitu program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

neutral - Kanasugi Kenji (Duta Besar Jepang untuk Indonesia) Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatkan kerja sama 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan program pemagangan. Hal itu 
mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar 
Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3/2021). Menaker Ida menyatakan bahwa 
pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat baik, khususnya 
dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. 
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INDONESIA-JEPANG BAHAS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN DAN PROGRAM 
PEMAGANGAN 

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatkan kerja 
sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan program pemagangan. Hal itu 
mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar 
Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3/2021). 

Menaker Ida menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja 
sama yang sangat baik, khususnya dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. 

"Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua pemerintah telah terjalin dalam dua program, yaitu 
program Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled 
Worker (SSW)," kata Menaker Ida. 

Menurutnya, untuk kerja sama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. Ia 
mencatat sebanyak 3.080 PMI telah bekerja sebagai Nurse dan Careworker di Jepang, dan 716 
orang di antaranya telah berhasil menjadi Registered Nurse dan Certified Careworker di Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai Nurse dan Careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," ucapnya. 

Lebih lanjut dikatakan Menaker Ida, Pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi untuk mengisi 
kebutuhan tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. Hal itu lantaran saat ini Jepang tengah 
mengalami ageing population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak pekerja migran 
dari berbagai negara. 

Dalam program SSW, Pemerintah Indonesia mencatat bahwa berdasarkan data dari Kementerian 
Kehakiman Jepang per 31 Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja sebagai SSW sebanyak 
1.514 orang, yang mana hanya separuh dari jumlah pekerja migran SSW Vietnam di Jepang. 
Jumlah tersebut disebutnya masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang berkeinginan 
untuk memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 345.000 tenaga kerja dari semua negara. 
SSW sendiri membuka 14 sektor kerja seperti keperawatan, manufaktur, kontruksi bangunan, 
dan penerbangan. 

Menaker Ida mengemukakan, hingga kini pihaknya juga masih menunggu kembali proses 
dibukanya program pemagangan. Adapun tahapan persiapan peserta pemagangan sampai saat 
ini, yaitu jumlah peserta magang yang sudah mendapatkan visa dan siap berangkat sebanyak 
2.287 orang. Dimana terdiri dari kerja sama IM Japan dengan Kemnaker sebanyak 88 orang dan 
Sending Organization sebanyak 2.199 orang. 

Ia pun berharap, Pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk bagi PMI pada masa 
pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah 
menyusun Standard Operating Procedure (SOP). Beberapa hal yang diatur dalam SOP tersebut 
antara lain PMI yang akan bekerja ke luar negeri diwajibkan mengikuti tes PCR, proses 
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penempatan selama masa new normal. 

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, menyambut baik keinginan Pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan kerja sama penempatan PMI dengan pihaknya. Hal itu lantaran 
selama ini reputasi tenaga kerja Indonesia dinilai baik oleh masyarakat Jepang. 

Kanasugi akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penempatan PMI ke depannya. Ia akan 
menyampaikan ke Pemerintah Jepang yang berada di Tokyo. "Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan," kata Kanasugi. CM (atk). 
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Ringkasan 

Artono Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim dari PKS Persoalan Pekerja Migran Indonesia masih 
menjadi persoalan reguler setiap tahun. Mulai dari sebelum berangkat ke luar negeri, berada di 
luar negeri, sampai kembali pulang ke tanah air. Persoalan tenaga kerja migran ini memang 
sangat kompleks. Cerita terbaru datang dari pekerja migran Indonesia di Malaysia (Serawak). 
Konsulat jendral RI Kuching, Serawak bersama kepolsiian Malaysia berhasil membebaskan 
sebanyak 14 pekerja migran Indonesia yang disekap dan dianiayai oleh agen pekera di Kota Miri, 
Serawak.  

 

URGENSI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN JATIM 

Oleh : Artono Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim dari PKS Persoalan Pekerja Migran Indonesia 
masih menjadi persoalan reguler setiap tahun. Mulai dari sebelum berangkat ke luar negeri, 
berada di luar negeri, sampai kembali pulang ke tanah air. 

Persoalan tenaga kerja migran ini memang sangat kompleks. Cerita terbaru datang dari pekerja 
migran Indonesia di Malaysia (Serawak). Konsulat jendral RI Kuching, Serawak bersama 
kepolsiian Malaysia berhasil membebaskan sebanyak 14 pekerja migran Indonesia yang disekap 
dan dianiayai oleh agen pekera di Kota Miri, Serawak. 

Hasil penyelidikan sementara, pelaku penyekapan dan penganiayaan dituduh melakukan tindak 
pidana perdagangan orang (TPPO) (kompas.com, 16/11/2020). Tindakan kekerasan sepertinya 
tidak pernah absen menimpa para pekerja migram Indonesia di luar negeri. 

Berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun non fisik kerapkali menimpa para pekerja migran 
Indonesia di luar negeri, terutama kaum perempuan yang paling banyak. Kasus kekerasan di 
Serawak, Malaysia tersebut semakin menambah sedih, prihatin, dan deratan panjang kasus 
kekerasan yang menimpa para pekerja migran kita. 

Dalam kasus kekerasan Tenaga Kerja Migran Indonesia (TKIM), ada sebagian yang berasal dari 
Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur juga di kenal sebagai provinsi penyumbang TKMI cukup besar. 
Beberapa daerah menjadi kantong-kantong pekerja migran di luar negeri. karena itu, persoalan 
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perlindungan tenaga kerja migran Indonesai di Luar negeri masih menjadi persoalan krusial yang 
belum bisa dipecahkan secara tuntas dan sisitemtik. 

Urgensi Pelindungan Persolaan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesai di Luar 
negeri di nilai masih sangat rendah. Ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai persoalan yang 
menimpa TKI kita di luar negeri kurang mendapat advokasi dan perlindungan yang memadai.  

Bahkan perbagai persoalan yang menimpa TKI/TKW kita cenderung dibiarkan begitu saja. Dan 
yang paling parah menimpa tenaga kerja wanita (TKW). Selain masalah upah yang tak di bayar 
atau tidak sesuai standar ketenagakerjaan, persoalan yang sering kali muncul dan dialami para 
TKW kita di luar negeri adalah masalah kekerasan.  

Sebagian besar TKW kita mendapat perlakuan dan tindakan kekerasan baik kekerasan fisik, 
psikologis maupun kekerasan seksual dari keluarga majikannya Pengakuan akan sumbangan 
besar TKI bagi perekonomian tak mampu mengubah nasib mereka, terutama para TKW yang 
tidak terdidik dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kondisi para TKW tak terdidik kita 
di luar negeri bagaikan "budak" yang mudah dipermainkan dan diperlakukan sewenang-wenang.  

Dan ironisnya, kasus kekerasan terhadap TKI kita di luar negeri ini tak pernah berhenti, atau 
setidaknya berkurang, justru kasusnya semakin membengkak. Kekerasan terhadap TKI di luar 
negeri akhirnya menjadi "menu bulanan" kita. Dan yang paling memprihatinkan lagi, 
perlindungan dari pemerintah yang dinilai sangat rendah. 

Sayang, besarnya kontribusi para TKI tersebut masih belum diimbangi pemerintah dalam 
memberikan pelayanan dan perlindungan yang memadai. Padahal, hal itulah yang menjadi 
harapan semua orang atas berdirinya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 
(BNP2TKI) dulu.  

Hingga saat ini, masih banyak TKI yang tak berdaya menjadi korban kesewenang-wenangan 
perusahaan dan majikan tempat mereka bekerja di luar negeri. Termasuk tindak kejahatan -
yang kadang juga dilakukan aparat- saat mereka pulang, bahkan sejak menginjakkan kaki di 
bandara di tanah air. 

Meskinpun sudah ada perjanjian bilateral antara pemerintah dengan negara tujuan penempatan 
TKI, akan tetapi mengapa tindak kekerasan terhadap TKI/TKW kita tak kunjung berhenti atau 
setidaknya berkurang?.  

Selama ini pemerintah kita masih sebatas atau sekedar melakukan perjanjian pada tahap 
"penempatan" saja, belum menyentuh secara kongkrit terkait dengan misalnya kalau terjadi 
persoalan sosial dan hukum yang menimpa para TKI. Terutama masalah perlindungan atau 
advokasi sosial dan hukum, ketika para TKI kita di luar negeri tertimpa masalah hukum. 

Perlindungan Hukum Perlindungan adalah kata kunci untuk menjawab segala persoalan tenaga 
kerja migran Indonesia di luar negeri. saat ini kita sudah mempunya undang-undang baru yang 
mengatur tentang masalah perlindungan buruh migran, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).  

Sehingga secara hukum, landasan hukum sangat kuat. Perlindungan buruh migram menjadi 
sebuah keniscayaan, ketika persoalan buruh migran masih menjadi persoalan reguler negeri ini. 
Selain itu, kontribusi pekerja migran, terutama devisi yang diterima negara dari keringat pekerja 
migran sangat besar, sementara perlindungan tenaga kerja migran masih dirasa sangat minim. 

Secara yuridis, landasan hukum sudah cukup kuat. Apalagi didukung dengan kondisi sosiologis, 
mana banyak kasus tenaga kerja migran asal Jawa Timur di luar negeri yang bermasalah dan 
menghadapi masalah. Selain itu, jawa timur enjadi salah satu provinsi penyumbang tenaga kerja 
migran Indonesia di luar negeri cukup besar, begitu juga penyumbang devisa sangat besar. 
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Karena itu, sangat dibutuhkan perhatian besar dan serius dari pemerntah provinsi Jawa Timur 
terhadap TKMI melalui raperda perlindungan Tenaga kerja Migran ini. Masih banyak persoalan-
persoalan dihadapi para pekerja migran kita di luar negeri yang kurang mendapat perlindungan 
dari pemerintah.  

Karena itu, menjadi tanggung jawab moral, politik, dan hukum bagi pemerintah (pusat dan 
daerah) untuk melindungi mereka dan keluarganya. amanat konstitusi kita sangat jelas, bahwa 
negara wajib melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indoensia. 

Langkah DPRD Jatim mengajukan raperda inisitif tenang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
dan Keluarganya sudah tepat. Raperda ini diajukan sebagai pengganti dari Perda No 4 tahun 
2016 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.  

Dasar hukum pembentukan yang baru, yakni merujuk pada undang-undang No. 18 tahun 2017 
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka pokok materi yang akan diatur tentu saja 
harus disesuaikan dengan pokok-pokok materi yang ada dalam UU No. 18 tahun 2017 dan tentu 
saja secara sosiologis perlu untuk memperhatikan persoalan-persoalan baru yang saat ini sedang 
dan kemungkinan akan dihadapi oleh para pekerja migran Jawa Timur ke depan. 

Meskipun demikian, ada beberapa catatan-catatan penting yang perlu kita cermati, yakni 
khususnya terkait dengan, khususnya terkait dengan legal draffting, Raperdanya, dan 
keterkaitan antara naskah akademik dengan Raperda yang diajukan. 

Tentu saja, sumber hulunya, yakni naskah akademik sebagai sumber legitimasi dan justifikasi 
akademik dari sebuah Raperda perlu untuk dilakukan perbaikan, dengan memperhatikan objek 
kajian dan landasan yuridisnya, termasuk memperhatikan peraturan perundangan-undangan 
yang baru, sepertu UU Cipta kerja, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan objek 
pengaturannya. 

Karena itu, masukan berbagai stakeholders dan penjelasan dari ekeskutif semoga dapat 
dijadikan bahan masukan dan korektif bagi DPRD, khususnya Komisi E dan Pansus Raperda ini, 
dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari sisi pokok materi yang di atur maupun 
legal drafting sehingga Raperda ini memiliki bobot akademik dan yuridis-sosiologis yang kuat, 
ada yang baru dalam pengaturan tenaga migran dan keluarganya ini, dan menjadi regulasi 
daerah yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, khususnya 
terkait solusi atas persoalan Tenaga Migran Jawa Timur di luar negeri ----- *** -----. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Beberapa hal yang diatur dalam SOP tersebut 
antara lain PMI yang akan bekerja ke luar negeri diwajibkan mengikuti tes PCR, proses 
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penempatan selama masa new normal 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia dan Jepang tengah membahas upaya peningkatan kerja sama dalam hal 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan program pemagangan. Hal itu 
mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar 
Jepang untuk Indonesia secara virtual hari ini. Ida mengatakan pemerintah Indonesia dan 
Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat baik, khususnya dalam penempatan PMI 
dan pemagangan ke Jepang. 
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BERTEMU DUBES JEPANG, MENAKER BAHAS PENEMPATAN PMI & PROGRAM 
MAGANG 

Pemerintah Indonesia dan Jepang tengah membahas upaya peningkatan kerja sama dalam hal 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan program pemagangan. Hal itu 
mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar 
Jepang untuk Indonesia secara virtual hari ini. 

Ida mengatakan pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat 
baik, khususnya dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. "Dalam penempatan PMI, 
kerja sama kedua pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program Indonesia - Japan 
Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW)," kata Ida dalam 
keterangan tertulis, Rabu (24/3/2021). 

Menurutnya, untuk kerja sama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. Ia 
mencatat sebanyak 3.080 PMI telah bekerja sebagai Nurse dan Careworker di Jepang, dan 716 
orang di antaranya telah berhasil menjadi Registered Nurse dan Certified Careworker di Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai Nurse dan Careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," terangnya. 

Lebih lanjut dikatakan Ida, Pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi untuk mengisi 
kebutuhan tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. Hal itu lantaran saat ini Jepang tengah 
mengalami ageing population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak pekerja migran 
dari berbagai negara. 

Dalam program SSW, Pemerintah Indonesia mencatat berdasarkan data dari Kementerian 
Kehakiman Jepang per 31 Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja sebagai SSW sebanyak 
1.514 orang, yang mana hanya separuh dari jumlah pekerja migran SSW Vietnam di Jepang. 

Jumlah tersebut disebut masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang berkeinginan untuk 
memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 345.000 tenaga kerja dari semua negara. SSW 
membuka 14 sektor kerja seperti keperawatan, manufaktur, konstruksi bangunan, dan 
penerbangan. 

Ida mengemukakan hingga kini pihaknya juga masih menunggu kembali proses dibukanya 
program pemagangan. Adapun tahapan persiapan peserta pemagangan sampai saat ini, yaitu 
jumlah peserta magang yang sudah mendapatkan visa dan siap berangkat sebanyak 2.287 orang 
(kerja sama IM Japan dengan Kemnaker sebanyak 88 orang dan Sending Organization sebanyak 
2.199 orang). 

Ia berharap Pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk bagi PMI pada masa 
pandemi COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia telah 
menyusun Standard Operating Procedure (SOP). "Beberapa hal yang diatur dalam SOP tersebut 
antara lain PMI yang akan bekerja ke luar negeri diwajibkan mengikuti tes PCR, proses 
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penempatan selama masa new normal," ujar Ida. 

Sementara itu Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji menyambut baik keinginan 
Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama penempatan PMI dengan pihaknya. Hal 
itu lantaran selama ini reputasi tenaga kerja Indonesia dinilai baik oleh masyarakat Jepang. 

Kanasugi akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penempatan PMI ke depannya. Ia akan 
menyampaikan ke Pemerintah Jepang yang berada di Tokyo. "Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan," imbuh Kanasugi. 
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Ringkasan 

Bagi Anda pendaftar kartu pra kerja perlu mengetahui bila status prakerja mu bermasalah. 
Termasuk ketika NIK Kamu tercantum di dasboard prakerja terdaftar di Kementrian Sosial data 
penerima bantuan sosial . Seperti yang dialami seorang calon peserta pendaftar kartu pra kerja 
ini. 

 

STATUS PRA KERJAMU TERDAFTAR DI KEMENTERIAN SOSIAL DATA PENERIMA 
BANTUAN SOSIAL? BEGINI MAKSUDNYA 

TRIBUNJABAR.ID - Bagi Anda pendaftar kartu pra kerja perlu mengetahui bila status prakerja 
mu bermasalah. 

Termasuk ketika NIK Kamu tercantum di dasboard prakerja terdaftar di Kementrian Sosial data 
penerima bantuan sosial . 

Seperti yang dialami seorang calon peserta pendaftar kartu pra kerja ini. 

Saat membuka dashboard prakerja, seorang calon peserta kaget dengan keterangan NIK 
Terdaftar di Kementrian Sosial data penerima bantuan sosial . 

Keterangan itu terdapat dalam Riwayat Gelombang, dimana status prakerjamu dinyatakan gagal. 

Lalu, apa maksud tulisan NIK Kamu Terdaftar di Kementrian Sosial data penerima bantuan sosial 
di dahsboard prakerja? Keterangan itu berarti kamu sudah pernah mendapat bansos dari 
pemerintah dan tidak akan lolos menjadi peserta kartu pra kerja. 

Perlu diketahui, di masa pandemi, kartu pra kerja menjadi program semi bantuan sosial (bansos). 

Tentu saja, hal itu kemungkinan terjadi karena kesalahan teknis maupun NIK Anda memang 
tercantum sebagai penerima bantuan sosial. 
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Selama pandemi ini pemerintah memberikan berbagai tunjangan guna mendukung kebutuhan 
masyarakat. 

Meski begitu, pemerintah pun mesti selektif memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat 
secara prioritas. 

Demikian semua peserta yang sudah terdaftar sebagai penerima bansos lainnya di Kementerian 
Sosial (Kemensos) tidak akan dapat lagi menjadi penerima kartu pra kerja . 

Pendaftar yang sudah pernah menerima bantuan sosial seperti DTKS, Bantuan Subsidi Upah 
(BSU), atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tidak bisa menerima kartu pra kerja untuk 
asas pemerataan. 

Jika kamu merasa tak pernah mendapatkan Bansos, kamu bisa mengeceknya sendiri melalui 
laman dtks.kemensos.go.id. 

Berikut cara lengkap mengecek apakah kamu penerima Bansos atau bukan:  

1. Buka laman dtks.kemensos.go.id . 

2. Pilih ID Kepesertaan yang diinginkan. Adapun pilihan yang tersedia yakni NIK, ID DTKS/BDT, 
Kartu Sembako/BPNT, dan Nomor PBI JK/KIS. 

3. Masukkan Nomor Kepesertaan dari ID yang dipilih. 

4. Masukkan Nama yang sesuai dengan ID yang dipilih. 

5. Masukkan kode yang tertera. 

6. Klik Cari. 

7. Muncul keterangan apakah ID yang diinput terdaftar atau tidak di DTKS. 

Solusi Rating dan Ulasan Memberikan rating dan ulasan di dashboard prakerja kini menjadi syarat 
baru untuk mendapatkan insentif. 

Ketentuan pemberian rating dan ulasan di dashboard prakerja ini berlaku sejak Kamis 18 Maret 
2021. 

Agar bisa memberikan rating dan ulasan, kamu harus menyelesaikan pelatihan terlebih dahulu. 

Bukti menyelesaikan pelatihan di prakerja adalah munculnya sertifikat di dashboard. 

Selain itu, peserta juga diminta untuk ulasan terhadap Lembaga Pelatihan, setelah itu 
memberikan penilaian kepada Lembaga Pelatihan di Platform Digital. 

Berikutnya, peserta juga harus menyambungkan nomor rekening bank atau e-wallet di akun 
situs www.prakerja.go.id . 

Nomor rekening bank atau e-wallet yang didaftarkan telah tervalidasi (menggunakan NIK yang 
sama dengan NIK terdaftar di kartu pra kerja dan sudah KYC atau akun e-money sudah 
premium/upgrade) oleh bank/perusahaan e-money terkait. 

Mulai Kamis 18 Maret 2021, Manajemen Prakerja menambah satu di antara ketentuan pencairan 
insentif, yaitu berkaitan dengan pemberian rating dan ulasan. 

Aturan itu menyatakan, pemberian rating dan ulasan dilakukan di dashboard prakerja, bukan di 
Platform Digital. 
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Bagaimana cara memberikan ulasan dan rating di dashboard prakerja? Pertanyaan itu muncul 
dari beberapa peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan namun tombol untuk memberikan 
ulasan tak bisa di-klik. 

Perlu diketahui, tombol ulasan akan muncul setelah sertifikat prakerja muncul di dashboard. 

Jika sertifikat muncul, otomatis tombol ulasan terbuka dengan sendirinya. 

Beberapa peserta menyatakan, perlu dua hari hingga seminggu setelah menyelesaikan pelatihan 
baru tombol ulasan bisa di-klik. 

Selain melihat di dashboard prakerja, kamu juga bisa mengecek lewat email yang didaftarkan 
untuk akun prakerja. 

Manajemen prakerja memastikan, rating dan ulasan yang kamu berikan tidak akan mengurangi 
hak kamu untuk mendapatkan insentif. 

Oleh karena itu, berikan ulasan dan rating seobjektif mungkin. 

Solusi Sertifikat Tak Muncul di Dashboard Sertifikat Prakerja adalah syarat untuk mendapatkan 
insentif dalam program kartu pra kerja. 

Namun terkadang Sertifikat Prakerja tak muncul meski sudah menyelesaikan semua tahapan 
pelatihan. 

Perlu diingat, Sertifikat kartu pra kerja akan muncul di dashboard setelah kamu menyelesaikan 
pelatihan dan memberikan rating serta ulasan di laman lembaga pelatihan. 

Khusus kamu yang membeli voucher pelatihan melalui Tokopedia, kamu juga harus memberikan 
rating dan ulusan di platform digital tersebut. 

Selanjutnya yang harus kamu pastikan adalah sudah berhasil menyambungkan nomor rekening 
bank atau e-wallet di akun situs www.prakerja.go.id. 

Nomor rekening bank atau e-wallet yang didaftarkan telah tervalidasi (menggunakan NIK yang 
sama dengan NIK terdaftar di kartu pra kerja dan sudah KYC atau akun e-money sudah 
premium/upgrade) oleh bank/perusahaan e-money terkait. 

Jika semua itu sudah kamu lakukan namun Sertifikat Prakerja tak juga muncul, berikut ini ada 
beberapa solusi terkait masalah sertifikat Prakerja tak muncul di dashboard Prakerja sesuai 
dengan platform mitra pelatihan: Tokopedia Melansir dari laman Tokopedia, terdapat sejumlah 
hal yang menyebabkan sertifikat belum keluar yakni: - Belum menyelesaikan pelatihan, jika ini 
masalahnya maka pelatihan harus diselesaikan terlebih dahulu - Lembaga pelatihan belum 
mengumpulkan laporan penyelesaian pelatihan ke Tokopedia. Tokopedia, akan mengirimkan 
laporan penyelesaian pelatihan ke pihak Prakerja H+1 (hari kerja) setelah laporan diserahkan 
oleh Lembaga Pelatihan ke Tokopedia - Sertifikat belum muncul di dashboard Prakerja Tokopedia 
bisa membantu pengecekan status laporan penyelesaian kursus, apakah sudah dikirim lembaga 
pelatihan ke Tokopedia. 

Selain itu Tokopedia bisa membantu pengecekan status laporan penyelesaian kursus apakah 
sudah dikirim oleh Tokopedia ke Manajemen Prakerja. 

Jika laporan penyelesaian kursus sudah dikirimkan ke manajemen Prakerja maka peserta dapat 
menunggu proses selama 7 X 24 jam hari kerja (10 hari) setelah waktu Tokopedia mengirimkan 
laporan penyelesaian kursus. 

Lalu lakukan pengecekan melalui website Prakerja https://www.prakerja.go.id/. 
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Apabila status sertifikat belum diperbaharui dalam 7x24 jam hari kerja (10 hari), peserta dapat 
menghubungi Manajemen Pelaksana Program Prakerja di 0800-150-3001 / melalui formulir 
pengaduan dan live chat Prakerja pada website Prakerja. 

Jika lembaga pelatihan belum mengumpulkan data penyelesaian kursus, maka bisa 
menghubungi lembaga pelatihan terkait. 

Adapun daftar kontak lembaga pelatihan bisa dilihat dalam link berikut 
https://www.tokopedia.com/help/article/lembaga-kartu-prakerja . 

Untuk informasi selengkapnya bisa diakses ke laman Tokopedia. 

Kemnaker Bagi peserta yang memilih pelatihan di mitraKemnaker, saat sertifikat tak juga muncul 
di dashboard Prakerja, berikut yang harus dilakukan: - Pastikan nama akun sesuai dengan akun 
Prakerja Anda - Pastikan sudah dinilai oleh lembaga pelatihan di Sisnaker. Untuk mengetahuinya 
bisa menghubungi lembaga pelatihan terkait. Profil lembaga bisa dilihat di 
kelembagaan.kemnaker.go.id - Apabila sudah, peserta dapat mendownload serifikat. 

- Pastikan peserta sudah mengisi ulasan dan rating pada menu pelatihan di Sisnaker. 

- Mulai 18 Maret 2021 pengisian ulasan dan rating bisa dilakukan langsung pada dashboard 
Prakerja. 

- Laporan dari Sisnaker secara otomatis dikirim kepada Manajemen Pelaksana pada H+1 setelah 
setelah LPK mengisi nilai Anda di Sisnaker. 

Jika semua sudah dicoba, peserta disarankan untuk melakukan langkah-langkah berikut ini: - 
Login ke akun prakerja - Klik laman video edukasi - Pastikan semua video sudah kamu tonton. 
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Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek ) Kantor Cabang Jakarta Slipi melakukan kegiatan 
sosialisasi Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan sentralisasi 
kepesertaan pada, Selasa (23/03) di Kota Tegal, Jawa Tengah. 

 

HRD PERUSAHAAN DIHARAPKAN MENGERTI HAK DAN MANFAAT JADI PESERTA BP 
JAMSOSTEK 

BP Jamsostek Cabang Slipi memberikan sosialisasi kepada perwakilan HRD. Foto/Ist JAKARTA- 
BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek ) Kantor Cabang Jakarta Slipi melakukan kegiatan 
sosialisasi Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan sentralisasi 
kepesertaan pada, Selasa (23/03) di Kota Tegal, Jawa Tengah. 

Adapun acara tersebut dihadiri perwakilan HRD (Human Resources Department) dari masing - 
masing perusahaan di antaranya PLN, BRI, Kimia Farma, BTN, FastFood, Sarimelati Kencana. 

Dia menambahkan tujuan kegiatan sosialisasi ini supaya para perwakilan peserta di wilayah Kota 
Tegal mengerti hak-hak dan kewajibannya serta dapat lebih memahami manfaat pelayanan yang 
diberikan oleh BP Jamsostek. 

(bai). 
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Narasumber 

negative - Ricky Ardhi (Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans Cianjur) 
Sebagian besar mereka yang berangkat secara ilegal atau tidak resmi, saat pulang ke kampung 
halaman mereka tidak dibayar atau mendapat kekerasan dari majikan tempatnya bekerja 

neutral - Ricky Ardhi (Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans Cianjur) Kita 
membantu dengan bersurat ke Kementerian Luar Negeri dan KBRI agar mereka yang mendapat 
masalah mendapat pendampingan karena sebagian besar laporan yang masuk dari pihak 
keluarga bukan dari TKI yang bersangkutan 

neutral - Ricky Ardhi (Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans Cianjur) 
Sosialisasi rutin ke setiap desa di Cianjur, kerap kita lakukan dengan melibatkan aparat desa, 
agar warga paham dan tidak berangkat secara nonprosedural karena akhirnya mereka yang akan 
merasakan ketika ada masalah 

neutral - Ricky Ardhi (Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans Cianjur) Kita 
berikan pembinaan seperti berwirausaha yang sifatnya produktif 

 

Ringkasan 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Jawa Barat, mencatat selama 
satu tahun terakhir sudah menangani 60 kasus TKI ilegal bermasalah yang berangkat tanpa 
prosedur resmi, sebagian besar tidak menerima upah dan mendapat kekerasan selama bekerja. 

 

DISNAKERTRANS CIANJUR TANGANI 60 KASUS TKI ILEGAL 

Cianjur - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Jawa Barat, mencatat 
selama satu tahun terakhir sudah menangani 60 kasus TKI ilegal bermasalah yang berangkat 
tanpa prosedur resmi, sebagian besar tidak menerima upah dan mendapat kekerasan selama 
bekerja. 
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"Sebagian besar mereka yang berangkat secara ilegal atau tidak resmi, saat pulang ke kampung 
halaman mereka tidak dibayar atau mendapat kekerasan dari majikan tempatnya bekerja," kata 
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans Cianjur Ricky Ardhi di 
Cianjur, Rabu. 

TKI ilegal sangat rentan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikan karena status 
mereka yang dianggap sudah dibeli sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang dan 
sebagian besar menimpa tenaga kerja wanita yang berniat untuk memperbaiki status ekonomi 
keluarga. 

Keberangkatan tanpa prosedur tersebut, membuat pemerintah kesulitan untuk melakukan 
pendampingan terhadap TKI bersamalah itu, karena mereka tidak memiliki data resmi atau 
database di pemerintahan, sehingga sebagian besar kasusnya dilimpahkan ke serikat yang dapat 
membantu. 

"Kita membantu dengan bersurat ke Kementerian Luar Negeri dan KBRI agar mereka yang 
mendapat masalah mendapat pendampingan karena sebagian besar laporan yang masuk dari 
pihak keluarga bukan dari TKI yang bersangkutan," katanya. 

Selanjutnya KBRI akan membantu dengan meminta pertanggungjawaban ke pihak yang 
memberangkatkan TKI ke luar negeri. Meski banyak permasalahan yang menimpa TKI asal 
Cianjur, tambah dia, tidak mengurangi minat warga Cianjur untuk menjadi TKI ilegal dengan 
tujuan Timur Tengah. 

Untuk mencegah pemberangkatan TKI ilegal, pihaknya mewajibkan pihak perusahaan 
pemberangkatan TKI untuk melapor dan memberangkatkan warga yang sudah siap serta 
terdaftar di Disnakertrans Cianjur dengan negara tujuan yang tidak dimoratorium. 

"Sosialisasi rutin ke setiap desa di Cianjur, kerap kita lakukan dengan melibatkan aparat desa, 
agar warga paham dan tidak berangkat secara nonprosedural karena akhirnya mereka yang akan 
merasakan ketika ada masalah," katanya. 

Sedangkan dari puluhan TKI yang berhasil dipulangkan akan dilakukan pembinaan agar mereka 
memilih untuk berwirausaha dan tidak lagi berangkat sebagai TKI ilegal."Kita berikan pembinaan 
seperti berwirausaha yang sifatnya produktif," katanya. 
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Narasumber 

neutral - None (None) Kami ini representasi penanam saham utama di BPJamsostek. Selama ini 
memang komunikasi dilakukan pada momen-momen tertentu 

negative - None (None) Apalagi seperti kita ketahui, banyak pekerja yang harus kehilangan 
pekerjaan akibat dari dampak pandemi Covid-19 dan mereka kesulitan secara ekonomi 

negative - None (None) Perekonomian saat ini drop, karena dampak pandemi. Saham mengalami 
penurunan. Saya kira, ini bukan hal yang disengajakan. Ini memang 'kecelakaan' investasi saham 
dan dampak pandemi Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, saham-saham yang 
dimiliki BPJamsostek kembali membaik 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi menyambut baik jajaran Direksi 
dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) yang baru. Banyak harapan baik yang bakal 
dilakukan jajaran direksi anyar tersebut. 

 

KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SAMBUT BAIK JAJARAN DIREKSI BPJAMSOSTEK 
BARU 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi menyambut baik jajaran Direksi 
dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) yang baru. Banyak harapan baik yang bakal 
dilakukan jajaran direksi anyar tersebut. 

Ristadi berharap, jajaran Direksi BPJamsostek bisa melakukan komunikasi dan dialog yang baik 
dengan setiap stakeholder yang sudah ada, seperti pimpinan serikat buruh sebagai representasi 
peserta BPJamsostek. 
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"Kami ini representasi penanam saham utama di BPJamsostek. Selama ini memang komunikasi 
dilakukan pada momen-momen tertentu," tegasnya. 

Kedua, lanjut Ristadi, BPJamsostek diharapkan berani melakukan peningkatan program-program 
manfaat tambahan bagi peserta, seperti adanya program bantuan usaha bagi para pekerja yang 
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

"Apalagi seperti kita ketahui, banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari 
dampak pandemi Covid-19 dan mereka kesulitan secara ekonomi," imbuhnya lagi. 

Disinggung mengenai pelayanan, Ristadi mengaku, pelayanan yang sudah ada harus diakui ada 
yang sudah baik dan masih ada yang perlu ditingkatkan. Salah satunya, BPJamsostek terus 
berupaya dalam berinovasi memberikan percepatan pelayanan kepada peserta khususnya di 
kantor-kantor cabang. 

Terkait isu dugaan korupsi di tubuh BPJamsostek, dari data yang didapatkan, Ristadi 
beranggapan, hal tersebut terjadi karena penurunan nilai saham. Ia percaya, BPJamsostek diisi 
oleh orang-orang yang berpengalaman dan kompeten dalam mengelola keuangan. 

"Perekonomian saat ini drop, karena dampak pandemi. Saham mengalami penurunan. Saya kira, 
ini bukan hal yang disengajakan. Ini memang 'kecelakaan' investasi saham dan dampak pandemi 
Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, saham-saham yang dimiliki BPJamsostek 
kembali membaik," tegasnya. 

Kendati demikian, lanjut dia, ia tetap menghormati proses yang tengah berlangsung dan 
menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Kejagung RI. 

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Sarbumusi, Eko Darwanto. 
Menurutnya, direksi baru merupakan formasi yang cukup sempurna. 
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jogja-verifikasi-ulang-serikat-pekerja 

Jurnalis Ujang Hasanudin 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Rihari Wulandari (Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, 
Dinsosnakertrnas Jogja) Di Jogja ada 174 serikat pekerja atau serikat buruh tapi kalau kita 
klarifikasi lagi jumlahnya belum tentu sebanyak itu 

negative - Rihari Wulandari (Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, 
Dinsosnakertrnas Jogja) Verifikasi ini hanya mencocokan apakah SP/SB masih eskis atau tidak, 
kalau eksis mau berafiliasi dengan siapa 

neutral - Rihari Wulandari (Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi UKM Tfenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya) Misalnya saya berafiliasi dengan perkumpulan serikat X 
namun serikat X tidak pernah memenuhi aspirasi saya itu mau ganti juga bisa 

neutral - Rihari Wulandari (Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi UKM Tfenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya) Kami hanya memperkenalkan, silahkan mau berafiliasi 
dengan yang mana, supaya jangan sampai memilih kucing dalam karung [asal berafiliasi dengan 
wadah serikat pekerja] 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) 
melakukan verifikasi dan pendataan ulang keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB) 
yang ada di Jogja. Verifikasi SP/SB penting dilakukan untuk memperkuat legitimasi Lembaga 
Kerjasama (LKS) Tripartit atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah 
ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan 
serikat pekerja/serikat buruh. 
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PEMKOT JOGJA VERIFIKASI ULANG SERIKAT PEKERJA 

JOGJA-Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 
(Dinsosnakertrans) melakukan verifikasi dan pendataan ulang keberadaan serikat pekerja atau 
serikat buruh (SP/SB) yang ada di Jogja. 

Verifikasi SP/SB penting dilakukan untuk memperkuat legitimasi Lembaga Kerjasama (LKS) 
Tripartit atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan 
yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat 
pekerja/serikat buruh. 

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, Dinsosnakertrnas Jogja, Rihari Wulandari 
mengatakan selama masa pandemi Covid-19 banyak perubahan di perusahaan maupun serikat 
pekerja atau serikat buruh. "Di Jogja ada 174 serikat pekerja atau serikat buruh tapi kalau kita 
klarifikasi lagi jumlahnya belum tentu sebanyak itu," kata Rihari, saat sosialisasi Verifikasi 
Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Hotel Tiara, Jogja, Rabu (24/3/2021). 

Menurut dia verifikasi keanggotaan serikat pekerja menjadi penting untuk mengetahui 
perubahan-perubahan yang terjadi selama masa pandemi. Sebab selama yang dia ketahui ada 
perusahaan yang sudah tutup namun SP/SB masih tercatat di Dinsosnakertrans, ada juga 
perusahaannya masih berdiri namun SP/SB sudah bubar. 

Selain itu pihaknya juga ingin mengetahui keanggotaan SP/SB berafiliasi dengan perkumpulan 
serikat pekerja mana. Sebab untuk bisa duduk dalam kelembagaan LKS tripartit atau Dewan 
Pengupahan, SP/SB harus berafiliasi dengan salah satu perkumpulan serikat pekerja. Jika tidak, 
kata dia, SP/SB minimal memiliki 10 Pimpinan Unit Kerja (PUK) atau keanggotaananya mencapai 
2.500 orang. 

"Verifikasi ini hanya mencocokan apakah SP/SB masih eskis atau tidak, kalau eksis mau berafiliasi 
dengan siapa," kata Rihari. "Misalnya saya berafiliasi dengan perkumpulan serikat X namun 
serikat X tidak pernah memenuhi aspirasi saya itu mau ganti juga bisa," ujar Rihari, 
mencontohkan. 

Dalam kesempatan tersebut Dinsosnakertrans juga mempekenalkan empat perkumpulan serikat 
pekerja yang bisa menjadi acuan SP/SB. "Kami hanya memperkenalkan, silahkan mau berafiliasi 
dengan yang mana, supaya jangan sampai memilih kucing dalam karung [asal berafiliasi dengan 
wadah serikat pekerja]," kata Rihari. 

Dinsosnakertrans membatasi verifikasi keanggotaan SP/SB ini maksimal sampai 2 Juni 
mendatang. Rihari meminta semua SP/SB sebera melakukan verifikasi untuk memudahkan 
keikutsertaan dalam LKS Tripartit. 
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Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 
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Narasumber 

positive - Agus Widiyanto (Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Purwokerto) Hal ini sesuai 
dengan komitmen jajaran Direksi BPJAMSOSTEK periode 2021-2026 yang dilantik oleh Bapak 
Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Februari 2021 

neutral - Agus Widiyanto (Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Purwokerto) Oleh karena itu, 
kami harus siap untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (dire Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Secara umum dan 
berdasarkan ISSA (Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia), ada empat tantangan utama yang siap 
kami hadapi ke depan, yang pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, 
kemudian perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industry 4.0, peningkatan manfaat, 
kemudahan serta kecepatan layanan, dan selanjutnya peningkatan IT Agility," 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kedua, fokus utama tahun ini 
adalah implementasi program baru, yakni JKP. Dari sisi layanan, kami akan rebranding layanan 
mobile dan mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric. Kami 
juga sangat concern dengan data dan kolaborasi. Dalam hal ini, kami akan meningkatkan kualitas 
data dan membuka ruang untuk integrasi dengan program JKN 

null - Agus Widiyanto (Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Purwokerto) Hal ini sesuai dengan 
komitmen jajaran Direksi BPJAMSOSTEK periode 2021-2026 yang dilantik oleh Bapak Presiden 
Joko Widodo pada tanggal 22 Februari 2021 

null - Agus Widiyanto (Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Purwokerto) Oleh karena itu, kami 
harus siap untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan 

null - Anggoro Eko Cahyo (Perwakilan Jamaah Tazkia Tours & Travel) Secara umum dan 
berdasarkan ISSA (Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia), ada empat tantangan utama yang siap 
kami hadapi ke depan, yang pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, 
kemudian perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industry 4.0, peningkatan manfaat, 
kemudahan serta kecepatan layanan, dan selanjutnya peningkatan IT Agility 
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null - Anggoro Eko Cahyo (Perwakilan Jamaah Tazkia Tours & Travel) Kedua, fokus utama tahun 
ini adalah implementasi program baru, yakni JKP. Dari sisi layanan, kami akan rebranding 
layanan mobile dan mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi 
biometric. Kami juga sangat concern dengan data dan kolaborasi. Dalam hal ini, kami akan 
meningkatkan kualitas data dan membuka ruang untuk integrasi dengan program JKN 

 

Ringkasan 

adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang 
Purwokerto siap menghadapi tantangan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan 
(jamsostek), kata Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Purwokerto Agus Widiyanto. "Hal ini 
sesuai dengan komitmen jajaran Direksi BPJAMSOSTEK periode 2021-2026 yang dilantik oleh 
Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Februari 2021," katanya di Purwokerto, Kabupaten 
Banyumas, Rabu. 

 

BPJAMSOSTEK PURWOKERTO SIAP HADAPI TANTANGAN PENGELOLAAN 
JAMSOSTEK 

Purwokerto - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK 
Cabang Purwokerto siap menghadapi tantangan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan 
(jamsostek), kata Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Purwokerto Agus Widiyanto. 

"Hal ini sesuai dengan komitmen jajaran Direksi BPJAMSOSTEK periode 2021-2026 yang dilantik 
oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Februari 2021," katanya di Purwokerto, 
Kabupaten Banyumas, Rabu. 

Ia mengakui BPJS Ketenagakerjaan khususnya BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto yang 
membawahi Cabang Purbalingga dan Cabang Banjarnegara ke depan memiliki tantangan besar 
dalam pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan seiring dengan terus bertambahnya jumlah 
peserta, baik dari kalangan pekerja sektor formal maupun informal. 

Bahkan, kata dia, Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah menetapkan perlindungan tenaga 
kerja non-aparatur sipil negara (ASN) dipercayakan kepada BPJAMSOSTEK. 

Menurut dia, penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

"Oleh karena itu, kami harus siap untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial 
ketenagakerjaan," kata Agus. 

Sementara dalam siaran pers Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar-Lembaga BPJS 
Ketenagakerjaan, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyampaikan dirinya 
beserta jajaran direksi siap melaksanakan amanah Presiden, dengan menjunjung tinggi 
integritas, profesionalisme, dengan tata kelola yang baik, dan tetap mengedepankan inovasi 
untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. 

"Secara umum dan berdasarkan ISSA (Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia), ada empat tantangan 
utama yang siap kami hadapi ke depan, yang pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga 
kerja di Indonesia, kemudian perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industry 4.0, 
peningkatan manfaat, kemudahan serta kecepatan layanan, dan selanjutnya peningkatan IT 
Agility," kata Anggoro. 
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Ia mengatakan untuk merespons tantangan tersebut, Direksi BPJAMSOSTEK akan menjalankan 
lima program prioritas, yaitu kemudahan daftar dan bayar iuran BPJAMSOSTEK, implementasi 
pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), utilisasi aplikasi digital yang akan 
dinamakan J-Mo (Jamsostek Mobile), penguatan infrastruktur (IT, SDM dan cost 
competitiveness), serta peningkatan kualitas dan integrasi data. 

Dari sisi kepesertaan, kata dia, pihaknya akan fokus memberikan dan memastikan kemudahan 
pendaftaran dan pembayaran bagi peserta. 

"Kedua, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru, yakni JKP. Dari sisi layanan, 
kami akan rebranding layanan mobile dan mengembangkan layanan fully digital yang 
memanfaatkan teknologi biometric. Kami juga sangat concern dengan data dan kolaborasi. 
Dalam hal ini, kami akan meningkatkan kualitas data dan membuka ruang untuk integrasi dengan 
program JKN," katanya. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan pekerja 
migran di bawah program IJEPA, 

neutral - Kanasugi Kenji (Duta Besar Jepang untuk Indonesia) Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan pekerja 
migran di bawah program IJEPA 

neutral - Kanasugi Kenji (Duta Besar Jepang untuk Indonesia) Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan 
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Ringkasan 

Pemerintah Indonesia akan meningkatkan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
ke Jepang dan program pemagangan. Hal itu mengemuka saat Menteri Ketenagakerjaan, Ida 
Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu 
(24/3/2021). Ida menjelaskan, pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama 
yang sangat baik. Khususnya dalam penempatan pekerja migran dan pemagangan ke Jepang. 

 

MENAKER PERBANYAK PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI JEPANG, 
TERUTAMA PERAWAT 

Jakarta - Pemerintah Indonesia akan meningkatkan jumlah penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) ke Jepang dan program pemagangan. Hal itu mengemuka saat Menteri 
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima courtesy call Duta Besar Jepang untuk Indonesia 
secara virtual, Rabu (24/3/2021). 

Ida menjelaskan, pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama yang sangat 
baik. Khususnya dalam penempatan pekerja migran dan pemagangan ke Jepang. 

"Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu 
program Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled 
Worker (SSW)," kata Ida. 

Menurutnya, untuk kerja sama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. Dia 
mencatat sebanyak 3.080 PMI telah bekerja sebagai Nurse dan Careworker di Jepang, dan 716 
orang di antaranya telah berhasil menjadi Registered Nurse dan Certified Careworker di Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai Nurse dan Careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan pekerja migran di bawah program IJEPA," 
terangnya. 

Ida menambahkan, Pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi untuk mengisi kebutuhan 
tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. Hal itu lantaran saat ini Jepang tengah mengalami 
ageing population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak pekerja migran dari 
berbagai negara. 

Dalam program SSW, Pemerintah Indonesia mencatat bahwa berdasarkan data dari Kementerian 
Kehakiman Jepang per 31 Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja sebagai SSW sebanyak 
1.514 orang, yang mana hanya separuh dari jumlah pekerja migran SSW Vietnam di Jepang. 

Jumlah tersebut disebutnya masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang berkeinginan 
untuk memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 345.000 tenaga kerja dari semua negara. 
SSW sendiri membuka 14 sektor kerja seperti keperawatan, manufaktur, konstruksi bangunan, 
dan penerbangan. 

Menaker ida mengemukakan, hingga kini pihaknya juga masih menunggu kembali proses 
dibukanya program pemagangan. Adapun tahapan persiapan peserta pemagangan sampai saat 
ini, yaitu jumlah peserta magang yang sudah mendapatkan visa dan siap berangkat sebanyak 
2.287 orang (kerja sama IM Japan dengan Kemnaker sebanyak 88 orang dan Sending 
Organization sebanyak 2.199 orang). 
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Ia pun berharap, Pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk bagi PMI pada masa 
pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah 
menyusun Standard Operating Procedure (SOP). 

Beberapa hal yang diatur dalam SOP tersebut antara lain PMI yang akan bekerja ke luar negeri 
diwajibkan mengikuti tes PCR, proses monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penempatan selama 
masa new normal. 

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, menyambut baik keinginan Pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan kerja sama penempatan PMI dengan pihaknya. Hal itu lantaran 
selama ini reputasi tenaga kerja Indonesia dinilai baik oleh masyarakat Jepang. 

Kanasugi akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penempatan PMI ke depannya. Ia akan 
menyampaikan ke Pemerintah Jepang yang berada di Tokyo. "Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan," katanya. 

Reporter: sulaeman Sumber: Merdeka.com. 
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Narasumber 

neutral - Ricky Ardhi (Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans 
Cianjur) Sebagian besar mereka yang berangkat secara ilegal atau tidak resmi, atau mendapat 
kekerasan dari majikan tempatnya bekerja 

positive - Ricky Ardhi (Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans 
Cianjur) Kita membantu dengan bersurat ke Kementerian Luar Negeri dan KBRI agar mereka 
yang mendapat masalah mendapat pendampingan karena sebagian besar laporan yang masuk 
dari pihak keluarga bukan dari TKI yang bersangkutan 

positive - Ricky Ardhi (Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans 
Cianjur) Sosialisasi rutin ke setiap desa di Cianjur, kerap kita lakukan dengan melibatkan aparat 
desa, agar warga paham dan tidak berangkat secara nonprosedural karena akhirnya mereka 
yang akan merasakan ketika ada masalah 

positive - Ricky Ardhi (Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Disnakertrans 
Cianjur) Kita berikan pembinaan seperti berwirausaha yang sifatnya produktif 

 

Ringkasan 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Jawa Barat, mencatat selama 
satu tahun terakhir sudah menangani 60 kasus TKI ilegal bermasalah yang berangkat tanpa 
prosedur resmi, sebagian besar tidak menerima upah dan mendapat kekerasan selama bekerja. 
"Sebagian besar mereka yang berangkat secara ilegal atau tidak resmi, atau mendapat 
kekerasan dari majikan tempatnya bekerja," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Disnakertrans Cianjur Ricky Ardhi di Cianjur Rabu. 
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DISNAKERTRANS CIANJUR TANGANI 60 KASUS TKI ILEGAL SATU TAHUN 
TERAKHIR 

Cianjur - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Jawa Barat, mencatat 
selama satu tahun terakhir sudah menangani 60 kasus TKI ilegal bermasalah yang berangkat 
tanpa prosedur resmi, sebagian besar tidak menerima upah dan mendapat kekerasan selama 
bekerja. 

"Sebagian besar mereka yang berangkat secara ilegal atau tidak resmi, atau mendapat 
kekerasan dari majikan tempatnya bekerja," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Disnakertrans Cianjur Ricky Ardhi di Cianjur Rabu. 

TKI ilegal sangat rentan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikan karena status 
mereka yang dianggap sudah dibeli sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang dan 
sebagian besar menimpa tenaga kerja wanita yang berniat untuk memperbaiki status ekonomi 
keluarga. 

Keberangkatan tanpa prosedur tersebut, membuat pemerintah kesulitan untuk melakukan 
pendampingan terhadap TKI bersamalah itu, karena mereka tidak memiliki data resmi atau 
database di pemerintahan, sehingga sebagian besar kasusnya dilimpahkan ke serikat yang dapat 
membantu. 

"Kita membantu dengan bersurat ke Kementerian Luar Negeri dan KBRI agar mereka yang 
mendapat masalah mendapat pendampingan karena sebagian besar laporan yang masuk dari 
pihak keluarga bukan dari TKI yang bersangkutan," katanya. 

Selanjutnya KBRI akan membantu dengan meminta pertanggungjawaban ke pihak yang 
memberangkatkan TKI ke luar negeri. Meski banyak permasalahan yang menimpa TKI asal 
Cianjur, tambah dia, tidak mengurangi minat warga Cianjur untuk menjadi TKI ilegal dengan 
tujuan Timur Tengah. 

Untuk mencegah pemberangkatan TKI ilegal, pihaknya mewajibkan pihak perusahaan 
pemberangkatan TKI untuk melapor dan memberangkatkan warga yang sudah siap serta 
terdaftar di Disnakertrans Cianjur dengan negara tujuan yang tidak dimoratorium. 

"Sosialisasi rutin ke setiap desa di Cianjur, kerap kita lakukan dengan melibatkan aparat desa, 
agar warga paham dan tidak berangkat secara nonprosedural karena akhirnya mereka yang akan 
merasakan ketika ada masalah," katanya. 

Sedangkan dari puluhan TKI yang berhasil dipulangkan akan dilakukan pembinaan agar mereka 
memilih untuk berwirausaha dan tidak lagi berangkat sebagai TKI ilegal."Kita berikan pembinaan 
seperti berwirausaha yang sifatnya produktif," katanya. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Perubahan yang dilakukan dalam jangka 
pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan 
infrastruktur 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Ke depan, Polteknaker harus 
memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk 
penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Perubahan yang dilakukan dalam jangka 
pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber daya manusia, produk riset dan 
infrastruktur 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ke depan, Polteknaker harus 
memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan industri, lisensi produk 
penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketengakerjaan, Anwar Sanusi, meminta Polteknik 
Ketenagakerjaan ( Polteknaker ) untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, 
salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Hal 
tersebut disampaikan Anwar saat berbicara dalam acara Review Kurikulum dan Silabus 
Ketenagakerjaan 2021 yang diadakan secara daring. Ia menyebut Polteknaker merupakan 
lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan SDM Ketenagakerjaan. 
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FOKUS PENGEMBANGAN SDM, KEMNAKER MINTA POLTEKNAKER BISA LAKUKAN 
INI 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketengakerjaan, Anwar Sanusi, meminta Polteknik 
Ketenagakerjaan ( Polteknaker ) untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, 
salah satunya melalui penyesuaian dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. 

Hal tersebut disampaikan Anwar saat berbicara dalam acara Review Kurikulum dan Silabus 
Ketenagakerjaan 2021 yang diadakan secara daring. Ia menyebut Polteknaker merupakan 
lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan SDM Ketenagakerjaan. 

"Perubahan yang dilakukan dalam jangka pendek akan menciptakan efisiensi kurikulum, sumber 
daya manusia, produk riset dan infrastruktur," ujar Anwar, Rabu (24/3/2021). 

Menurut Anwar, hal-hal yang merupakan target dan tujuan Polteknaker ke depan harus 
dikembangkan untuk mencapai tujuan institusi sebagai perguruan tinggi vokasional dalam 
bidang ketenagakerjaan. 

"Ke depan, Polteknaker harus memfokuskan pada bidang pendidikan, riset, kerja sama dengan 
industri, lisensi produk penelitian dan PKM, serta penataan kampus yang memelihara kreativitas," 
sambungnya. 

Anwar bilang, Polteknaker sebagai Perguruan Tinggi vokasi, harus mampu mewujudkan super 
link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta mampu menangani masalah 
relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. 

Lebih jauh, Anwar menyebut ada empat hal yang harus menjadi pedoman dasar dalam rangka 
akselerasi Polteknaker dalam mewujudkan prinsip super link and match dengan DUDI. 

Pertama, pengembangan kurikulum pendidikan yang disusun dengan mempertimbangkan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Kedua, peningkatan 
sarana dan prasarana sarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang 
industri. 

Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang harus bisa bersaing di dunia kerja. Selain 
itu perlu adanya fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di 
bidang industri. 

Keempat, perbaikan program pendidikan yang mengarah pada kebutuhan industri dengan tujuan 
terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan industri. 
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Narasumber 

positive - Ristadi (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)) Kami ini representasi 
penanam saham utama di BPJamsostek, selama ini memang komunikasi dilakukan pada momen-
momen tertentu, 

negative - Ristadi (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)) Apalagi seperti kita 
ketahui, banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari dampak Pandemi Covid-19 
dan mereka kesulitan secara ekonomi 

neutral - Ristadi (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)) Perekonomian saat ini 
sedang drop, karena dampak pandemi, kemudian saham mengalami penurunan. Saya kira, ini 
bukan hal yang disengajakan. Jadi ini memang 'kecelakaan' investasi saham dan dampak 
pandemi Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, saham-saham yang dimiliki 
BPJamsostek kembali membaik 

positive - Eko Darwanto (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Buruh Muslim 
Indonesia (Sarbumusi)) Ke depannya ini kan tantangannya lebih besar. Misalnya dalam kondisi 
pandemi Covid-19 ini dituntut untuk tetap memberikan pelayanan cepat, apalagi dengan tidak 
semua peserta memiliki pengetahuan IT atau teknologi yang tinggi. Harapan kami juga, lebih 
ditingkatkan pelayanan kepada teman peserta yang ingin melakukan klaim. Apalagi bakal ada 
program JKP, ini tentu memberikan tantangan kepada manajemen yang baru untuk bagaimana 
mensinergikan program baru dengan program yang lain 

negative - Eko Darwanto (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Buruh Muslim 
Indonesia (Sarbumusi)) Terkait kasus dugaan korupsi, saya kira kasus ini harus dilihat secara 
objektif di lapangan. Seperti apa sebenarnya, jangan sampai kasus ini disamakan dengan 
Jiwasraya atau Asabri, harus dilihat secara dalam terlebih dahulu. Kalau menurut saya yang 
pernah menjabat sebagai Dewas BPJamsostek selama lima tahun, ini adalah sebagai risiko bisnis 

negative - Eko Darwanto (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Buruh Muslim 
Indonesia (Sarbumusi)) Kalau memang tidak ada tindak pidana korupsi ya katakan saja. Jangan 
sampai menjadi bola liar, karena akan merusak tatanan semua. Siapa yang mempunyai dana 
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sekitar sekitar Rp500 triliun? Saya kira ini akan berbahaya jika kerja Kejaksaan Agung tidak 
menyelidikinya secara objektif akan mengguncang pasar modal 

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

neutral - None (None) Kami ini representasi penanam saham utama di BPJamsostek, selama ini 
memang komunikasi dilakukan pada momen-momen tertentu 

negative - Ristadi (anggota Baleg DPR) Apalagi seperti kita ketahui, banyak pekerja yang harus 
kehilangan pekerjaan akibat dari dampak Pandemi Covid-19 dan mereka kesulitan secara 
ekonomi 

neutral - Ristadi (anggota Baleg DPR) Perekonomian saat ini sedang drop, karena dampak 
pandemi, kemudian saham mengalami penurunan. Saya kira, ini bukan hal yang disengajakan. 
Jadi ini memang 'kecelakaan' investasi saham dan dampak pandemi Covid-19. Mudah-mudahan 
setelah pandemi selesai, saham-saham yang dimiliki BPJamsostek kembali membaik 

positive - Eko Darwanto (Sekjen Konfederasi Sarbumusi) Ke depannya ini kan tantangannya lebih 
besar. Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini dituntut untuk tetap memberikan pelayanan 
cepat, apalagi dengan tidak semua peserta memiliki pengetahuan IT atau teknologi yang tinggi. 
Harapan kami juga, lebih ditingkatkan pelayanan kepada teman peserta yang ingin melakukan 
klaim. Apalagi bakal ada program JKP, ini tentu memberikan tantangan kepada manajemen yang 
baru untuk bagaimana mensinergikan program baru dengan program yang lain 

negative - Eko Darwanto (Sekjen Konfederasi Sarbumusi) Terkait kasus dugaan korupsi, saya 
kira kasus ini harus dilihat secara objektif di lapangan. Seperti apa sebenarnya, jangan sampai 
kasus ini disamakan dengan Jiwasraya atau Asabri, harus dilihat secara dalam terlebih dahulu. 
Kalau menurut saya yang pernah menjabat sebagai Dewas BPJamsostek selama lima tahun, ini 
adalah sebagai risiko bisnis 

negative - Eko Darwanto (Sekjen Konfederasi Sarbumusi) Kalau memang tidak ada tindak pidana 
korupsi ya katakan saja. Jangan sampai menjadi bola liar, karena akan merusak tatanan semua. 
Siapa yang mempunyai dana sekitar sekitar Rp500 triliun? Saya kira ini akan berbahaya jika kerja 
Kejaksaan Agung tidak menyelidikinya secara objektif akan mengguncang pasar modal 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Perwakilan Jamaah Tazkia Tours & Travel) Kami akan selalu 
transparan, karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling bekerja sama, 
maka harus ada kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka kami akan lebih 
mudah dalam bekerja dan tidak dicurigai 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Perwakilan Jamaah Tazkia Tours & Travel) Jelas kita akan 
memperbanyak kepesertaan atau coverage. Saat ini kepesertaan baru 30 persen dari total 
pekerja Indonesia. Maka target kami menuju ke angka lebih dari 50 persen kepesertaan dari 
total pekerja Indonesia 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Perwakilan Jamaah Tazkia Tours & Travel) Kita juga akan 
memperbaiki bisnis proses di dalam, manual dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJS 
Ketenagakerjaan 
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Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyambut baik jajaran Direksi 
dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang baru. Menurutnya banyak 
harapan baik yang bakal diwujudkan jajaran direksi anyar tersebut. Beberapa di antaranya, kata 
dia, jajaran Direksi BPJamsostek melakukan komunikasi serta dialog yang baik dengan setiap 
stakeholder, seperti pimpinan serikat buruh sebagai representasi peserta BPJamsostek. "Kami ini 
representasi penanam saham utama di BPJamsostek, selama ini memang komunikasi dilakukan 
pada momen-momen tertentu," katanya. 

 

INI HARAPAN KONFEDERASI PEKERJA NASIONAL TERHADAP DIREKSI BARU 
BPJAMSOSTEK 

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyambut baik jajaran 
Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang baru. Menurutnya 
banyak harapan baik yang bakal diwujudkan jajaran direksi anyar tersebut. 

Beberapa di antaranya, kata dia, jajaran Direksi BPJamsostek melakukan komunikasi serta dialog 
yang baik dengan setiap stakeholder, seperti pimpinan serikat buruh sebagai representasi 
peserta BPJamsostek. "Kami ini representasi penanam saham utama di BPJamsostek, selama ini 
memang komunikasi dilakukan pada momen-momen tertentu," katanya. 

Berikutnya, kata Ristadi, BPJamsostek diharapkan berani melakukan peningkatan program-
program manfaat tambahan bagi peserta BPJamsostek, seperti program bantuan usaha bagi 
para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Apalagi seperti kita ketahui, 
banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari dampak Pandemi Covid-19 dan 
mereka kesulitan secara ekonomi," ujarnya. 

Mengenai pelayanan, dia melihat pelayanan BPJamsostek sekarang ini sudah baik tetapi masih 
ada yang perlu ditingkatkan. Salah satunya, BPJamsostek terus berupaya dalam berinovasi 
memberikan percepatan pelayanan kepada peserta khususnya di kantor-kantor cabang. 

Terkait isu dugaan korupsi di tubuh BPJamsostek, dari data yang didapatkan, Ristadi 
beranggapan hal tersebut terjadi karena penurunan nilai saham. Dirinya percaya, BPJamsostek 
diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dan kompeten dalam mengelola keuangan. 

"Perekonomian saat ini sedang drop, karena dampak pandemi, kemudian saham mengalami 
penurunan. Saya kira, ini bukan hal yang disengajakan. Jadi ini memang 'kecelakaan' investasi 
saham dan dampak pandemi Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, saham-saham 
yang dimiliki BPJamsostek kembali membaik," katanya. 

Kendati demikian dirinya tetap menghormati proses yang tengah berlangsung dan menunggu 
hasil penyidikan yang dilakukan Kejagung RI. 

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Buruh Muslim 
Indonesia (Sarbumusi) Eko Darwanto. Menurutnya, direksi baru ini merupakan formasi yang 
cukup sempurna. Karena dari tujuh, empat di antaranya dari luar dan tiga di dalam (internal) 
maka itu akan mempercepat proses move on alias transformasi menjadi lebih lincah. 

"Ke depannya ini kan tantangannya lebih besar. Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini 
dituntut untuk tetap memberikan pelayanan cepat, apalagi dengan tidak semua peserta memiliki 
pengetahuan IT atau teknologi yang tinggi. Harapan kami juga, lebih ditingkatkan pelayanan 
kepada teman peserta yang ingin melakukan klaim. Apalagi bakal ada program JKP, ini tentu 
memberikan tantangan kepada manajemen yang baru untuk bagaimana mensinergikan program 



 

104 
 

baru dengan program yang lain," katanya saat pertemuan antara Direksi BPJS Ketenagakerjaan 
(BPJamsostek) dengan konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia, Jumat (19/3/2021). 

Dia menilai pelayanan BPJamsostek saat ini cukup baik bahkan lebih bagus karena ada lapak 
asik online. Itu memberikan suatu manfaat yang sangat baik dan harus dipertahankan bahkan 
ditingkatkan dengan terobosan-terobosan anyar. 

"Terkait kasus dugaan korupsi, saya kira kasus ini harus dilihat secara objektif di lapangan. 
Seperti apa sebenarnya, jangan sampai kasus ini disamakan dengan Jiwasraya atau Asabri, harus 
dilihat secara dalam terlebih dahulu. Kalau menurut saya yang pernah menjabat sebagai Dewas 
BPJamsostek selama lima tahun, ini adalah sebagai risiko bisnis," katanya. 

Portofolio BPJamsostek, kata dia, memperbolehkan menggunakan dana ini untuk bertransaksi di 
saham dan reksadana dan sudah sesuai dengan undang undang. "Kalau memang tidak ada 
tindak pidana korupsi ya katakan saja. Jangan sampai menjadi bola liar, karena akan merusak 
tatanan semua. Siapa yang mempunyai dana sekitar sekitar Rp500 triliun? Saya kira ini akan 
berbahaya jika kerja Kejaksaan Agung tidak menyelidikinya secara objektif akan mengguncang 
pasar modal," tuturnya. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pertemuan Direksi 
dengan para konfederasi serikat buruh ini merupakan sebagian dari pengenalan pada 
stakeholder utama serta dibukanya jalur komunikasi yang konstruktif untuk kerja sama di 
kemudian hari. 

"Kami akan selalu transparan, karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling 
bekerja sama, maka harus ada kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka 
kami akan lebih mudah dalam bekerja dan tidak dicurigai," ucapnya. 

Dia juga menyampaikan target BPJS Ketenagakerjaan ke depan. "Jelas kita akan memperbanyak 
kepesertaan atau coverage. Saat ini kepesertaan baru 30 persen dari total pekerja Indonesia. 
Maka target kami menuju ke angka lebih dari 50 persen kepesertaan dari total pekerja 
Indonesia," katanya. 

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

(ars). 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu Program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap, kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam Program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu Program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap, kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam Program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama ketenagakerjaan yang sangat 
baik, khususnya dalam penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dan pemagangan ke 
Jepang. Kedua melakukan 2 program, yaitu Program Indonesia - Japan Economic Partnership 
Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW). "Dalam penempatan PMI, kerja sama 
kedua pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu Program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW)," kata Menaker, Ida 
Fauziyah, saat menerima courtesy call Duta Besar Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu 
(24/3/2021). 
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INDONESIA DAN JEPANG LANJUTKAN KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN 

Pemerintah Indonesia dan Jepang telah lama menjalin kerja sama ketenagakerjaan yang sangat 
baik, khususnya dalam penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dan pemagangan ke 
Jepang. Kedua melakukan 2 program, yaitu Program Indonesia - Japan Economic Partnership 
Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW). 

"Dalam penempatan PMI, kerja sama kedua pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu 
Program Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled 
Worker (SSW)," kata Menaker, Ida Fauziyah, saat menerima courtesy call Duta Besar Jepang 
untuk Indonesia secara virtual, Rabu (24/3/2021). 

Menurutnya, kerja sama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. Ia mencatat, 
3.080 PMI telah bekerja sebagai Nurse dan Careworker di Jepang, dan 716 orang diantaranya 
telah berhasil menjadi Registered Nurse dan Certified Careworker di Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap, kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam Program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai Nurse dan Careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," ujarnya. 

Ida menambahkan, pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi untuk mengisi kebutuhan 
tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. Saat ini, Jepang tengah mengalami ageing 
population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak pekerja migran dari berbagai 
negara. 

Dalam Program SSW, pemerintah Indonesia mencatat, berdasarkan data dari Kementerian 
Kehakiman Jepang per 31 Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja sebagai SSW sebanyak 
1.514 orang, yang mana hanya separuh dari jumlah pekerja migran SSW Vietnam di Jepang. 

Jumlah tersebut disebutnya masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang berkeinginan 
untuk memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 345.000 tenaga kerja dari semua negara. 
SSW sendiri membuka 14 sektor kerja seperti keperawatan, manufaktur, kontruksi bangunan, 
dan penerbangan. 

Ida mengemukakan, hingga kini, pihaknya juga masih menunggu kembali proses dibukanya 
program pemagangan. Adapun tahapan persiapan peserta pemagangan sampai saat ini, yaitu 
jumlah peserta magang yang sudah mendapatkan visa dan siap berangkat sebanyak 2.287 orang 
(kerja sama IM Japan dengan Kemnaker sebanyak 88 orang dan Sending Organization sebanyak 
2.199 orang). 

Ia berharap, pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk bagi PMI pada masa 
pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia telah 
menyusun Standard Operating Procedure (SOP). 

Beberapa hal yang diatur dalam SOP tersebut antara lain PMI yang akan bekerja ke luar negeri 
diwajibkan mengikuti tes PCR, proses monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penempatan selama 
masa new normal. 
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Judul Indonesia-Jepang Bahas Penempatan Pekerja Migran dan Program 
Pemagangan 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Penempatan PMI Jepang 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1445564/indonesia-jepang-bahas-
penempatan-pekerja-migran-dan-program-pemagangan 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-03-24 17:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerjasama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW), 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA, 

neutral - Kanasugi Kenji (Duta Besar Jepang untuk Indonesia) Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan, 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam penempatan PMI, kerjasama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW) 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA 

neutral - Kanasugi Kenji (Duta Besar Jepang untuk Indonesia) Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya kerja sama dalam hal 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan program pemagangan. Hal itu 
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dikemukakan saat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima courtesy call Duta Besar 
Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu, 24 Maret 2021. Menaker Ida menyatakan bahwa 
Pemerintah Indonesia dan Jepang telah intens menjalin kerja sama yang sangat baik, khususnya 
dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. "Dalam penempatan PMI, kerjasama kedua 
pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program Indonesia - Japan Economic 
Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW)," kata Menaker Ida. 

 

INDONESIA-JEPANG BAHAS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN DAN PROGRAM 
PEMAGANGAN 

INFO NASIONAL - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya kerja sama 
dalam hal penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan program pemagangan. 
Hal itu dikemukakan saat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima courtesy call Duta 
Besar Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu, 24 Maret 2021. 

Menaker Ida menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Jepang telah intens menjalin kerja 
sama yang sangat baik, khususnya dalam penempatan PMI dan pemagangan ke Jepang. "Dalam 
penempatan PMI, kerjasama kedua pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program 
Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW)," 
kata Menaker Ida. 

Kerja sama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, 
tercatat sebanyak 3.080 PMI telah bekerja sebagai Nurse dan Careworker di Jepang, sementara 
716 orang di antaranya telah berhasil menjadi Registered Nurse dan Certified Careworker di 
Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai Nurse dan Careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," kata Ida. 

Ida menyatakan bahwa lembaganya ingin berkontribusi untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja 
di Jepang melalui program SSW. Hal itu dilandasi karena saat ini Jepang tengah mengalami 
ageing population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak pekerja migran dari 
berbagai negara. 

Dalam program SSW, tercatat berdasarkan data dari Kementerian Kehakiman Jepang per 31 
Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja sebagai SSW sebanyak 1.514 orang, di mana hanya 
separuh dari jumlah pekerja migran SSW Vietnam di Jepang.  

Jumlah tersebut disebutnya masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang berkeinginan 
untuk memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 345.000 tenaga kerja dari semua negara. 
Program SSW sendiri membuka 14 sektor kerja seperti keperawatan, manufaktur, konstruksi 
bangunan, dan penerbangan. 

Menaker Ida mengemukakan, hingga kini pihaknya juga masih menunggu kembali proses 
dibukanya program pemagangan. Adapun tahapan persiapan peserta pemagangan sampai saat 
ini, yaitu jumlah peserta magang yang sudah mendapatkan visa dan siap berangkat sebanyak 
2.287 orang. Perinciannya yakni, kerja sama IM Japan dengan Kemnaker sebanyak 88 orang 
dan Sending Organization sebanyak 2.199 orang. 

Ia pun berharap, Pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk bagi PMI pada masa 
pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah 
menyusun Standard Operating Procedure (SOP) bagi PMI yang akan bekerja ke luar negeri, 
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seperti kewajiban mengikuti tes PCR, proses monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penempatan 
selama masa pandemi. 

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji menyambut baik keinginan Pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan kerja sama penempatan PMI dengan pihaknya. Hal itu lantaran 
selama ini reputasi tenaga kerja Indonesia dinilai baik oleh masyarakat Jepang. 

Kanasugi akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penempatan PMI ke depannya. Ia akan 
menyampaikan apresiasi dan rencana peningkatan kerja sama ini ke Pemerintah Jepang di 
Tokyo. "Pembahasan ini akan kami bawa ke Tokyo sebagai laporan," kata Kanasugi. ( . 
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Judul Indonesia Incar Tingkatkan Jumlah Tenaga Kerja Berketerampilan 
Khusus di Jepang 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend Penempatan PMI Jepang 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/indonesia-incar-tingkatkan-jumlah-
tenaga-kerja-berketerampilan-khusus-di-jepang.html 

Jurnalis Sulaeman 

Tanggal 2021-03-24 17:29:00 

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) Jumlah tersebut masih jauh dari target 
Pemerintah Indonesia yang berkeinginan untuk memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 
345.000 tenaga kerja dari semua negara 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berterima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dan kami berharap kerja sama penempatan PMI 
ke Jepang dalam program IJEPA dapat ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan 
PMI sebagai Nurse dan Careworker, maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah 
program IJEPA, 

positive - Kanasugi Kenji (Duta Besar Jepang untuk Indonesia,) Pembahasan ini akan kami bawa 
ke Tokyo sebagai laporan 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatan kerja sama 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan program pemagangan. Dalam 
penempatan PMI, kerjasama kedua pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program 
Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW). 
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan Pemerintah Indonesia ingin berkontribusi 
untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. Hal itu lantaran saat ini 
Jepang tengah mengalami ageing population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak 
pekerja migran dari berbagai negara. 
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INDONESIA INCAR TINGKATKAN JUMLAH TENAGA KERJA BERKETERAMPILAN 
KHUSUS DI JEPANG 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang membahas upaya peningkatan kerja sama 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan program pemagangan. Dalam 
penempatan PMI, kerjasama kedua pemerintah telah terjalin dalam 2 program, yaitu program 
Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Specified Skilled Worker (SSW). 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan Pemerintah Indonesia ingin berkontribusi 
untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di Jepang melalui program SSW. Hal itu lantaran saat ini 
Jepang tengah mengalami ageing population dan shortage tenaga kerja, sehingga butuh banyak 
pekerja migran dari berbagai negara. 

Dalam program SSW, Pemerintah Indonesia mencatat bahwa berdasarkan data dari Kementerian 
Kehakiman Jepang per 31 Desember 2020, jumlah PMI yang bekerja sebagai SSW sebanyak 
1.514 orang, yang mana hanya separuh dari jumlah pekerja migran SSW Vietnam di Jepang.SSW 
sendiri membuka 14 sektor kerja seperti keperawatan, manufaktur, konstruksi bangunan, dan 
penerbangan. 

"Jumlah tersebut masih jauh dari target Pemerintah Indonesia yang berkeinginan untuk 
memenuhi 20 persen dari kuota SSW sebanyak 345.000 tenaga kerja dari semua negara," 
ujarnya saat menerima courtesy call Duta Besar Jepang untuk Indonesia secara virtual, Rabu 
(24/3). 

Menaker Ida mengemukakan, hingga kini pihaknya juga masih menunggu kembali proses 
dibukanya program pemagangan. Adapun tahapan persiapan peserta pemagangan sampai saat 
ini, yaitu jumlah peserta magang yang sudah mendapatkan visa dan siap berangkat sebanyak 
2.287 orang (kerja sama IM Japan dengan Kemnaker sebanyak 88 orang dan Sending 
Organization sebanyak 2.199 orang). 

Selanjutnya Sementara itu, kerjasama dalam program IJEPA telah berjalan hampir 13 tahun. Dia 
mencatat sebanyak 3.080 PMI telah bekerja sebagai Nurse dan Careworker di Jepang, dan 716 
orang di antaranya telah berhasil menjadi Registered Nurse dan Certified Careworker di Jepang. 

"Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia 
dan kami berharap kerja sama penempatan PMI ke Jepang dalam program IJEPA dapat 
ditingkatkan, baik dalam penambahan kuota penempatan PMI sebagai Nurse dan Careworker, 
maupun dalam perluasan sektor penempatan PMI di bawah program IJEPA," terangnya. 

Menteri Ida pun berharap, Pemerintah Jepang dapat kembali membuka akses masuk bagi PMI 
pada masa pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, Pemerintah 
Indonesia telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP). Beberapa hal yang diatur dalam 
SOP tersebut antara lain PMI yang akan bekerja ke luar negeri diwajibkan mengikuti tes PCR, 
proses monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penempatan selama masa new normal. 

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, menyambut baik keinginan Pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan kerjasama penempatan PMI dengan pihaknya. Hal itu lantaran 
selama ini reputasi tenaga kerja Indonesia dinilai baik oleh masyarakat Jepang. 

Kanasugi akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penempatan PMI ke depannya. Dia 
akan menyampaikan ke Pemerintah Jepang yang berada di Tokyo. "Pembahasan ini akan kami 
bawa ke Tokyo sebagai laporan," katanya. 

[bim]. 
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Judul Was-was THR Dicicil, Selengkapnya di iNews Room Rabu Pukul 18.00 
WIB 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/375014/15/was-was-thr-dicicil-
selengkapnya-di-inews-room-rabu-pukul-1800-wib-1616580226 

Jurnalis MNC Media 

Tanggal 2021-03-24 17:27:00 

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 - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian 
Ketenagakerjaan) Belum (belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan 

negative - Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar) Belum 
(belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan 

 

Ringkasan 

Sejumlah pengusaha mulai minta dibolehkan mencicil THR Karyawan Lebaran tahun ini. Mesti 
berbagai serikat pekerja menolak, tapi sepertinya Kementrian Ketenagakerjaan akan kasih lampu 
hijau permintaan pengusaha. Kabarnya, Kementerian punya formula khusus skema cicilan THR. 
Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani 
mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan untuk menetapkan mekanisme 
THR pada tahun ini. Selain itu juga bisa pihaknya meminta masukan dari bergai pihak dari mulai 
pengusaha maupun buruh dan pekerja. 

 

WAS-WAS THR DICICIL, SELENGKAPNYA DI INEWS ROOM RABU PUKUL 18.00 WIB 

JAKARTA - Sejumlah pengusaha mulai minta dibolehkan mencicil THR Karyawan Lebaran tahun 
ini. Mesti berbagai serikat pekerja menolak, tapi sepertinya Kementrian Ketenagakerjaan akan 
kasih lampu hijau permintaan pengusaha. Kabarnya, Kementerian punya formula khusus skema 
cicilan THR. 

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani 
mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan untuk menetapkan mekanisme 
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THR pada tahun ini. Selain itu juga bisa pihaknya meminta masukan dari bergai pihak dari mulai 
pengusaha maupun buruh dan pekerja. 

Buruh dan pekerja sendiri berharap agar THR tidak dicicil. Sedangkan pengusaha berharap minta 
dimengerti untuk pembayaran THR karena adanya pandemi covid-19. 

"Belum (belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan," ujarnya saat dihubungi MNC 
Portal Indonesia, Rabu (24/3/2021). 

Formula akan diumumkan dalam waktu dekat. Seperti apa formulanya? iNews Room hari ini akan 
membahasnya tuntas. 

Selain THR dicicil, iNews Room hari ini akan membahas kelakuan sadis bapak di Bogor Jawa 
Barat yang sering pukul anaknya pakai palu. Gilanya, kekerasan ini sudah berlangsung tujuh 
tahun. 

Lalu ada juga warga di pantai Maluku Tengah yang sedang panen emas. Mereka memburu emas 
yang terbawa hujan dari area tambah ke lepas pantai. 

Saksikan iNews Room dengan kemasan berbeda, santai tapi terukur bersama Host Latief Siregar 
hari ini mulai pukul 18:00 WIB secara langsung di stasiun televisi berita milik MNC Group, iNews. 
Ikuti program ini melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com. 

(dam). 
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Judul Was-Was THR Dicicil, Selengkapnya di iNews Room Rabu Pukul 18.00 
WIB 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/24/320/2383414/was-
was-thr-dicicil-selengkapnya-di-inews-room-rabu-pukul-18-00-wib 

Jurnalis Tim Okezone 

Tanggal 2021-03-24 17:23:00 

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 - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian 
Ketenagakerjaan) Belum (belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan 

negative - Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar) Belum 
(belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan 

 

Ringkasan 

Sejumlah pengusaha mulai minta dibolehkan mencicil THR Karyawan Lebaran tahun ini. Mesti 
berbagai serikat pekerja menolak, tapi sepertinya Kementrian Ketenagakerjaan akan kasih lampu 
hijau permintaan pengusaha. Kabarnya, Kementrian punya formula khusus skema cicilan THR. 
Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani 
mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan untuk menetapkan mekanisme 
THR pada tahun ini. Selain itu juga bisa pihaknya meminta masukan dari bergai pihak dari mulai 
pengusaha maupun buruh dan pekerja. 

 

WAS-WAS THR DICICIL, SELENGKAPNYA DI INEWS ROOM RABU PUKUL 18.00 WIB 

JAKARTA - Sejumlah pengusaha mulai minta dibolehkan mencicil THR Karyawan Lebaran tahun 
ini. Mesti berbagai serikat pekerja menolak, tapi sepertinya Kementrian Ketenagakerjaan akan 
kasih lampu hijau permintaan pengusaha. Kabarnya, Kementrian punya formula khusus skema 
cicilan THR. 

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani 
mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan untuk menetapkan mekanisme 
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THR pada tahun ini. Selain itu juga bisa pihaknya meminta masukan dari bergai pihak dari mulai 
pengusaha maupun buruh dan pekerja. 

Buruh dan pekerja sendiri berharap agar THR tidak dicicil. Sedangkan pengusaha berharap minta 
dimengerti untuk pembayaran THR karena adanya pandemi covid-19. 

"Belum (belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan," ujarnya saat dihubungi MNC 
Portal Indonesia, Rabu (24/3/2021). 

Selain THR dicicil, iNews Room hari ini akan membahas kelakuan sadis bapak di Bogor Jawa 
Barat yang sering pukul anaknya pakai palu. Gilanya, kekerasan ini sudah berlangsung tujuh 
tahun. 
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Judul Ini Harapan Konfederasi Pekerja Terhadap Direksi Baru BPJAMSOSTEK 
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Narasumber 

positive - Ristadi (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)) Kami ini representasi 
penanam saham utama di BPJAMSOSTEK. Selama ini memang komunikasi dilakukan pada 
momen-momen tertentu, 

negative - Ristadi (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)) Apalagi seperti kita 
ketahui, banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari dampak Pandemi Covid-19 
dan mereka kesulitan secara ekonomi, 

negative - Ristadi (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)) Perekonomian saat ini 
lagi drop, karena dampak pandemi kemudian saham mengalami penurunan. Saya kira, ini bukan 
hal yang disengajakan. Jadi ini memang 'kecelakaan' investasi saham dan dampak pandemi 
Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, saham-saham yang dimiliki BPJAMSOSTEK 
kembali membaik 

neutral - Eko Darwanto (Sekretaris Jenderal (Sekjen) K-Sarbumusi) Ke depannya ini kan 
tantangannya lebih besar. Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini dituntut untuk tetap 
memberikan pelayanan cepat, apalagi dengan tidak semua peserta memiliki pengetahuan IT 
atau teknologi yang tinggi. Harapan kami juga, lebih ditingkatkan pelayanan kepada teman 
peserta yang ingin melakukan klaim. Apalagi bakal ada program JKP, ini tentu memberikan 
tantangan kepada manajemen yang baru untuk bagaimana mensinergikan program baru dengan 
program yang lain, 

neutral - Eko Darwanto (Sekretaris Jenderal (Sekjen) K-Sarbumusi) "Terkait kasus dugaan 
korupsi, saya kira kasus ini harus dilihat secara objektif di lapangan. Seperti apa sebenarnya, 
jangan sampai kasus ini disamakan dengan Jiwasraya atau Asabri, harus dilihat secara dalam 
terlebih dahulu. Kalau menurut saya yang pernah menjabat sebagai Dewas BPJAMSOSTEK 
selama lima tahun, ini adalah sebagai risiko bisnis 

neutral - Eko Darwanto (Sekretaris Jenderal (Sekjen) K-Sarbumusi) Kalau memang tidak ada 
tindak pidana korupsi ya katakan saja. Jangan sampai menjadi bola liar, karena akan merusak 
tatanan semua. Siapa yang mempunyai dana sekitar sekitar Rp500 triliun? Saya kira ini akan 
berbahaya jika kerja Kejaksaan Agung tidak menyelidikinya secara objektif akan mengguncang 
pasar modal, 
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positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Kami akan selalu 
transparan, karena BPJS Ketenagakerjaan dan para serikat buruh akan saling bekerja sama, 
maka harus ada kepercayaan. Kalau kita dapat kepercayaan dari mereka maka kami akan lebih 
mudah dalam bekerja dan tidak dicurigai 

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

neutral - None (None) Kami ini representasi penanam saham utama di BPJAMSOSTEK. Selama 
ini memang komunikasi dilakukan pada momen-momen tertentu 

negative - None (None) Apalagi seperti kita ketahui, banyak pekerja yang harus kehilangan 
pekerjaan akibat dari dampak Pandemi Covid-19 dan mereka kesulitan secara ekonomi 

neutral - None (None) Perekonomian saat ini lagi drop, karena dampak pandemi kemudian 
saham mengalami penurunan. Saya kira, ini bukan hal yang disengajakan. Jadi ini memang 
'kecelakaan' investasi saham dan dampak pandemi Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi 
selesai, saham-saham yang dimiliki BPJAMSOSTEK kembali membaik 

positive - Eko Darwanto (Sekjen Konfederasi Sarbumusi) Ke depannya ini kan tantangannya lebih 
besar. Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini dituntut untuk tetap memberikan pelayanan 
cepat, apalagi dengan tidak semua peserta memiliki pengetahuan IT atau teknologi yang tinggi. 
Harapan kami juga, lebih ditingkatkan pelayanan kepada teman peserta yang ingin melakukan 
klaim. Apalagi bakal ada program JKP, ini tentu memberikan tantangan kepada manajemen yang 
baru untuk bagaimana mensinergikan program baru dengan program yang lain 

negative - Eko Darwanto (Sekjen Konfederasi Sarbumusi) Terkait kasus dugaan korupsi, saya 
kira kasus ini harus dilihat secara objektif di lapangan. Seperti apa sebenarnya, jangan sampai 
kasus ini disamakan dengan Jiwasraya atau Asabri, harus dilihat secara dalam terlebih dahulu. 
Kalau menurut saya yang pernah menjabat sebagai Dewas BPJAMSOSTEK selama lima tahun, 
ini adalah sebagai risiko bisnis 

negative - Eko Darwanto (Sekjen Konfederasi Sarbumusi) Kalau memang tidak ada tindak pidana 
korupsi ya katakan saja. Jangan sampai menjadi bola liar, karena akan merusak tatanan semua. 
Siapa yang mempunyai dana sekitar sekitar Rp500 triliun? Saya kira ini akan berbahaya jika kerja 
Kejaksaan Agung tidak menyelidikinya secara objektif akan mengguncang pasar modal 

 

Ringkasan 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyambut baik jajaran Direksi 
dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang baru. Banyak harapan baik yang bakal 
dilakukan jajaran direksi anyar tersebut. Di antaranya, Ristadi berharap jajaran Direksi 
BPJAMSOSTEK bisa melakukan komunikasi serta dialog yang baik dengan setiap stakeholder 
yang sudah ada. Seperti pimpinan serikat buruh sebagai representasi peserta BPJAMSOSTEK. 

 

INI HARAPAN KONFEDERASI PEKERJA TERHADAP DIREKSI BARU BPJAMSOSTEK 

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyambut baik jajaran Direksi 
dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang baru. Banyak harapan baik yang bakal 
dilakukan jajaran direksi anyar tersebut. Di antaranya, Ristadi berharap jajaran Direksi 
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BPJAMSOSTEK bisa melakukan komunikasi serta dialog yang baik dengan setiap stakeholder 
yang sudah ada. Seperti pimpinan serikat buruh sebagai representasi peserta BPJAMSOSTEK. 

"Kami ini representasi penanam saham utama di BPJAMSOSTEK. Selama ini memang komunikasi 
dilakukan pada momen-momen tertentu," tegas dia. 

Yang kedua, lanjut Ristadi, BPJAMSOSTEK diharapkan berani melakukan peningkatan program-
program manfaat tambahan bagi peserta BPJAMSOSTEK. Seperti adanya program bantuan 
usaha bagi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Apalagi seperti kita 
ketahui, banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaan akibat dari dampak Pandemi Covid-19 
dan mereka kesulitan secara ekonomi," imbuhnya lagi. 

Disinggung mengenai pelayanan, Ristadi mengaku, pelayanan yang sudah ada harus diakui ada 
yang sudah baik dan masih ada yang perlu ditingkatkan. Salah satunya, BPJAMSOSTEK terus 
berupaya dalam berinovasi memberikan percepatan pelayanan kepada peserta khususnya di 
kantor-kantor cabang. 

Terkait isu dugaan korupsi di tubuh BPJAMSOSTEK, dari data yang didapatkan, Ristadi 
beranggapan hal tersebut terjadi karena penurunan nilai saham. Dirinya percaya, BPJAMSOSTEK 
diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dan kompeten dalam mengelola keuangan. 

"Perekonomian saat ini lagi drop, karena dampak pandemi kemudian saham mengalami 
penurunan. Saya kira, ini bukan hal yang disengajakan. Jadi ini memang 'kecelakaan' investasi 
saham dan dampak pandemi Covid-19. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai, saham-saham 
yang dimiliki BPJAMSOSTEK kembali membaik," tegasnya. 

Kendati demikian, lanjut dia, dirinya tetap menghormati proses yang tengah berlangsung dan 
menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Kejagung RI. 

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) K-Sarbumusi Eko Darwanto. Menurutnya, 
direksi baru ini merupakan formasi yang cukup sempurna. Karena dari tujuh itu, empat di 
antaranya dari luar dan tiga di dalam (internal) maka itu akan mempercepat proses move on 
alias transformasi menjadi lebih lincah. 

"Ke depannya ini kan tantangannya lebih besar. Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 ini 
dituntut untuk tetap memberikan pelayanan cepat, apalagi dengan tidak semua peserta memiliki 
pengetahuan IT atau teknologi yang tinggi. Harapan kami juga, lebih ditingkatkan pelayanan 
kepada teman peserta yang ingin melakukan klaim. Apalagi bakal ada program JKP, ini tentu 
memberikan tantangan kepada manajemen yang baru untuk bagaimana mensinergikan program 
baru dengan program yang lain," beber dia dalam pertemuan antara Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dengan konfederasi serikat pekerja atau buruh Indonesia 
pada Jumat (19/3/2021). 

Terkait pelayanan, lanjut Eko, saat ini cukup baik bahkan lebih bagus karena ada lapak asik 
online. Itu memberikan suatu manfaat yang sangat baik dan harus dipertahankan bahkan 
ditingkatkan dengan terobosan-terobosan anyar. 

"Terkait kasus dugaan korupsi, saya kira kasus ini harus dilihat secara objektif di lapangan. 
Seperti apa sebenarnya, jangan sampai kasus ini disamakan dengan Jiwasraya atau Asabri, harus 
dilihat secara dalam terlebih dahulu. Kalau menurut saya yang pernah menjabat sebagai Dewas 
BPJAMSOSTEK selama lima tahun, ini adalah sebagai risiko bisnis," tegasnya. 

Portofolio BPJAMSOSTEK, sambungnya, itu memperbolehkan menggunakan dana ini untuk 
bertransaksi di saham dan reksadana dan sudah sesuai dengan undang undang yang ada. "Kalau 
memang tidak ada tindak pidana korupsi ya katakan saja. Jangan sampai menjadi bola liar, 
karena akan merusak tatanan semua. Siapa yang mempunyai dana sekitar sekitar Rp500 triliun? 
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Saya kira ini akan berbahaya jika kerja Kejaksaan Agung tidak menyelidikinya secara objektif 
akan mengguncang pasar modal," tandasnya. 

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

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

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

Selain itu, lanjut Anggoro, BPJAMSOSTEK akan memperbaiki pelayanan. Itu yang akan 
dikerjakan dalam waktu dekat. "Kita juga akan memperbaiki bisnis proses di dalam, manual 
dikurangi. Intinya kita akan mendigitalisasi BPJS Ketenagakerjaan", tutupnya. (RO/OL-10). 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Belum tentu dicicil. Untuk THR tahun 
ini kita sedang rumuskan dengan Dewan Pengupahan Nasional. Tentunya masukan-masukan 
dari serikat buruh atau pekerja kita perhatikan 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) Anwar Sanusi 
mengatakan, pemerintah berupaya agar pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dari pemberi 
kerja kepada karyawan tidak dilakukan secara bertahap atau dicicil. Kendati demikian, pihaknya 
masih merancang sistem pemberian THR dengan Dewan Pengupahan Nasional. 

 

KEMNENAKER UPAYAKAN PEMBERIAN THR TAHUN INI TIDAK DICICIL 

JAKARTA, - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) Anwar Sanusi 
mengatakan, pemerintah berupaya agar pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dari pemberi 
kerja kepada karyawan tidak dilakukan secara bertahap atau dicicil. 

Kendati demikian, pihaknya masih merancang sistem pemberian THR dengan Dewan 
Pengupahan Nasional. 

"Belum tentu dicicil. Untuk THR tahun ini kita sedang rumuskan dengan Dewan Pengupahan 
Nasional. Tentunya masukan-masukan dari serikat buruh atau pekerja kita perhatikan," katanya 
kepada Kompas.com, Rabu (24/3/2021). 

Namun, bila akhirnya pemberian THR diputuskan untuk dicicil, Kemenaker masih 
mempertimbangkan untuk memilah kriteria perusahaan yang diperbolehkan untuk melakukan 
metode tersebut. 

Tak menutup kemungkinan, tahun ini Kemenaker juga akan menerapkan sanksi terhadap 
perusahaan yang tidak melunasi pembayaran THR. 
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Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta 
pemberian THR tahun 2021 ini tak dibayar secara dicicil. Sebab, pemerintah sudah menyatakan 
bahwa perekonomian Tanah Air mulai membaik pasca-pandemi Covid-19. 

Apalagi, lanjut Said, bantuan subsidi upah sudah disetop oleh pemerintah pada tahun ini. Hal ini 
bisa menyebabkan daya beli masyarakat menurun. 

Untuk itu, kata dia, harus ada keseimbangan dan rasa keadilan antara kepentingan buruh dan 
pengusaha. Jika permintaan ini tidak digubris Menaker, KSPI dan buruh Indonesia 
mempertimbangkan untuk melakukan aksi unjuk rasa. 
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Ringkasan 

Tunjangan hari raya (THR) pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini akan diberikan secara penuh. 
Diharapkan THR itu bisa ikut mendorong konsumsi yang melemah karena pandemi. Dikutip dari 
CNBC Indonesia, biasanya pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum 
perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tanggal pencairan THR nantinya akan diatur dalam bentuk 
peraturan pemerintah. 

 

SIMAK LAGI BESARAN THR PNS 2021 

Tunjangan hari raya (THR) pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini akan diberikan secara penuh. 
Diharapkan THR itu bisa ikut mendorong konsumsi yang melemah karena pandemi. 

Dikutip dari CNBC Indonesia, biasanya pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja 
sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tanggal pencairan THR nantinya akan diatur dalam 
bentuk peraturan pemerintah. 

Jika mengacu pada hal itu, maka tahun THR PNS bakal dicairkan paling lambat akhir April atau 
awal Mei 2021. 

Sementara, komponen THR yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan 
keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15 tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima 
PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa 
kerja tertinggi. 

Untuk PNS golongan I masa kerja 0 tahun menerima gaji Rp 1,56 juta per bulan. Sementara PNS 
golongan IV masa kerja 32 tahun, menerima gaji hingga Rp 5,9 juta. 

Untuk mengetahui simulasi THR PNS ? klik halaman berikutnya. 

Lihat juga Video: Menaker Ingatkan Perusahaan Bayar THR Karyawan Sebagai simulasi, misal 
PNS dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden 
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(Perpres) No 37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak. 

Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima Rp 5,36 
juta. Sementara itu, tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni eselon I menerima 
Rp 117,3 juta. 

Artinya, THR yang diterima PNS dengan menggabungkan gaji pokok dan tunjangan kinerja untuk 
jabatan terendah mencapai Rp 6,92 juta, sementara untuk jabatan tertinggi, bisa mencapai Rp 
123,2 juta. 

Besaran THR yang diterima PNS di atas belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya yang 
dimasukkan dalam komponen gaji, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau 
umum. 

Namun, perlu dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak 
memiliki dasar penghitungan baru yakni memperhatikan Nilai Kinerja Pegawai (NKP), prestasi 
kerja, dan kontribusi pegawai. 

Artinya, tidak semua PNS Pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Hal ini dikarenakan 
basis penghitungan yang digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja 
masing-masing PNS. 
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Narasumber 

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

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

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan 
menyampaikan laporan bulanan secara rutin terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP). Tujuannya, untuk mengoptimalkan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain JKP, BPJS Ketenagakerjaan juga diminta 
melaporkan program jaminan sosial lainnya yang berada di bawah pengelolaan badan tersebut. 
Untuk diketahui, selain JKP BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola program jaminan sosial 
lainnya yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua 
(JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). 

 

MENAKER WAJIBKAN BPJS KETENAGAKERJAAN RUTIN LAPOR PROGRAM JKP 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan 
menyampaikan laporan bulanan secara rutin terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
(JKP). Tujuannya, untuk mengoptimalkan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Selain JKP, BPJS Ketenagakerjaan juga diminta melaporkan program jaminan sosial lainnya yang 
berada di bawah pengelolaan badan tersebut. Untuk diketahui, selain JKP BPJS Ketenagakerjaan 
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juga mengelola program jaminan sosial lainnya yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). 

"BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan program 
jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemnaker," ujar Ida dalam keterangan 
resmi dikutip Rabu (24/3). 

Ia juga meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan 
BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program JKP. Lewat integrasi data, pemerintah bisa 
segera menggulirkan program anyar itu melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP 
akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 

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

Ia juga mendorong implementasi kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS 
Ketenagakerjaan dan Kemnaker dari tingkat pusat sampai ke daerah guna perluasan dan 
pembinaan kepesertaan serta penegakan hukum. Ini dilakukan dengan melibatkan mediator, 
pengawas, pengantar kerja, pengawas dan pemeriksa (wasrik) BPJS Ketenagakerjaan, dan dinas 
daerah. 

Selain itu, perlu kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) 
baik dalam bidang akademis maupun non akademik. Kemudian, peningkatan kepesertaan dan 
manfaat bagi pekerja migran Indonesia (PMI) serta pengaturannya di luar negeri. 

Program JKP diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan. Dalam aturan itu manfaat yang diterima peserta JKP meliputi uang tunai, 
akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. 

Manfaat dalam bentuk uang tunai diberikan sebesar 45 persen upah untuk tiga bulan pertama 
dan 25 persen upah untuk tiga bulan berikutnya. Namun, pemerintah juga membatasi jangka 
waktu pemberian manfaat uang tunai yakni maksimal enam bulan. 

Sementara itu, batas maksimal upah yang diperhitungkan adalah Rp5 juta. Itu berarti pekerja 
korban PHK menerima paling banyak Rp2,25 juta selama tiga bulan pertama. Selanjutnya, 
pekerja mendapatkan manfaat uang tunai Rp1,25 juta pada tiga bulan berikutnya. 
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Narasumber 

negative - Jarnaji (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang) Perselisihan HI didominasi 
kasus PHK 

negative - Indra Darmawan (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian 
Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang) PHK adalah jalan terakhir yang diambil 
perusahaan karena tak mampu lagi berproduksi 

positive - Indra Darmawan (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian 
Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang) Atas dasar itu kami menyelesaikan dengan 
cara mediasi 

negative - Indra Darmawan (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian 
Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang) Ada beberapa kasus yang dilimpahkan ke 
Pengadilan HI dan saat ini tengah berproses 

 

Ringkasan 

Selama setahun pandemi Covid-19 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mencatat kasus 
perselisihan hubungan industrial (HI) melonjak hingga 12,4 persen. "Perselisihan HI didominasi 
kasus PHK," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Jarnaji di sela sela Dialog 
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Hotel Lemo Tangerang, Rabu 
24 Maret 2021. 

 

SETAHUN PANDEMI COVID-19, PHK DI KABUPATEN TANGERANG MARAK 

TEMPO.CO, Tangerang -Selama setahun pandemi Covid-19 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Tangerang mencatat kasus perselisihan hubungan industrial (HI) melonjak hingga 12,4 persen. 
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"Perselisihan HI didominasi kasus PHK," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang 
Jarnaji di sela sela Dialog Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di 
Hotel Lemo Tangerang, Rabu 24 Maret 2021. 

Berdasarkan Data Disnaker Kabupaten Tangerang selama tahun 2020 atau sepanjang Pandemi 
Covid-19 tercatat 326 kasus perselisihan HI. Jumlah ini meningkat 12,4 persen dibandingkan 
tahun 2019 dengan 300 kasus perselisihan HI. Adapun periode Januari-Maret 2021 jumlah kasus 
perselisihan HI tercatat 22 kasus. 

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten 
Tangerang Indra Darmawan mengatakan tingginya kasus perselisihan antara karyawan dan 
perusahaan dipicu oleh dampak pandemi Covid-19. 

Dampaknya antara lain banyak banyak perusahaan yang tidak mampu membayar upah 
karyawan yang berujung pada pemecatan karyawan. " PHK adalah jalan terakhir yang diambil 
perusahaan karena tak mampu lagi berproduksi," kata Indra. 

Indra menjelaskan perselisihan HI terjadi ketika tidak ada titik temu pada saat bepartid di 
perusahaan (antara karyawan dengan manajemen perusahaan). Selanjutnya dilakukan 
pencatatan perselisihan HI ke Disnaker Kabupaten Tangerang. "Atas dasar itu kami 
menyelesaikan dengan cara mediasi," kata Indra. 

Saat ini Disnaker Kabupaten Tangerang hanya memiliki 4 orang mediator. Jumlah tersebut, kata 
Indra, sangat minim jika dibandingkan tingginya kasus perselisihan HI yang dihadapi. 

Indra mengatakan dari 326 kasus perselisihan HI pada tahun 2020, 165 kasus selesai dengan 
anjuran dan 80 kasus selesai dengan Perjanjian Bersama. "Ada beberapa kasus yang dilimpahkan 
ke Pengadilan HI dan saat ini tengah berproses," kata Indra. 

Selama pandemi Covid-19 terjadi tercatat 31.728 karyawan dari 134 perusahaan di Kabupaten 
Tangerang di PHK. Sebanyak 24 perusahaan tutup sepanjang 2020 dan 3 perusahaan tutup pada 
2021. 

JONIANSYAH HARDJONO. 
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neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Hingga saat ini Menteri 
Ketenagakerjaan tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan pembuatan Permenaker. 
Di lapangan, pihak BPJS Ketenagakerjaan yang cenderung disalahkan atas belum diterimanya 
beasiswa ini 

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Semoga Permenaker ini 
bisa segera selesai dan anak-anak yang berhak atas beasiswa segera memperolehnya 

 

Ringkasan 

Pemberian manfaat beasiswa bagi anak-anak peserta BPJS Ketenagakerjaan tak kunjung 
terlaksana seiring dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait yang belum terbit. 
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah 
(PP) No.82/2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKm) memberikan peningkatan manfaat yang cukup signifikan bagi peserta 
BPJS Ketenagakerjaan. 

 

PEMBERIAN BEASISWA ANAK PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN MASIH 
TERGANJAL PERMENAKER 

JAKARTA -- Pemberian manfaat beasiswa bagi anak-anak peserta BPJS Ketenagakerjaan tak 
kunjung terlaksana seiring dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait yang belum terbit. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah 
(PP) No.82/2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKm) memberikan peningkatan manfaat yang cukup signifikan bagi peserta 
BPJS Ketenagakerjaan. 
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Aturan yang diundangkan pada 2 Desember 2019 itu di antaranya memberikan penggantian 
biaya tranportasi, santunan sementara tidak mampu bekerja, biaya penunjang diagnostik, 
santunan berkala, dan biaya pemakaman. Selain itu, terdapat pula bantuan beasiswa bagi anak 
dari pekerja yang terkena risiko. 

PP No.82/2019 mengatur beasiswa bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total 
tetap akibat kecelakaan kerja, dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi, 
maksimal untuk 2 anak. Mereka berhak mendapatkan beasiswa mulai Rp1,5 juta per tahun saat 
TK dan SD, hingga Rp12 juta per tahun di tingkat perguruan tinggi. 

Adapun, Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (5) PP 82/2019 tersebut mengamanatkan ketentuan 
lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan beasiswa diatur dalam Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Namun, menurut Timboel, aturan itu belum kunjung 
terbit sehingga manfaat beasiswa belum dapat terealisasi. 

"Hingga saat ini Menteri Ketenagakerjaan tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan 
pembuatan Permenaker. Di lapangan, pihak BPJS Ketenagakerjaan yang cenderung disalahkan 
atas belum diterimanya beasiswa ini," ujar Timboel pada Rabu (24/3/2021). 

Menurutnya, padahal BPJS Ketenagakerjaan baru dapat memberikan beasiswa setelah 
Permenaker yang diamanatkan PP 82/2019 terbit. Padahal, dana untuk beasiswa itu sudah 
tersedia dan siap diberikan. 

Timboel menilai bahwa Menteri Ketenagakerjaan harus menjelaskan perkembangan proses 
pembuatan Permenaker itu, mengingat sudah lebih dari satu tahun amanat PP 82/2019 belum 
terealisasi. Presiden pun dinilai perlu memberikan perhatian atas kondisi tersebut. 

"Semoga Permenaker ini bisa segera selesai dan anak-anak yang berhak atas beasiswa segera 
memperolehnya," ujar Timboel. 
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neutral - Dr Himawan Estu Bagijo SH MH (Kepala Disnakertrans Jatim) Wasnaker harus hadir 
sebagai pemerintah yang memberikan pengayoman melakukan pengawasan dan pembinaan. 
Terpenting, dalam melangsungkan tugas, wasnaker harus pahami regulasi-regulasinya 

positive - Deny Yusyulian (Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur) Nantinya 
BPJS TK dan Disnakertrans Jatim bisa pergi bersama-sama untuk mewujudkan kegiatan 
masyarakat melalui program jaminan sosial di bidang Ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Pemprov Jatim, Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) dalam melaksanakan tugasnya harus 
memahami Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan turunannya 
diantaranya Peraturan Pemerintah. Sosialisasi itu disampaikan dalam kegiatan Peningkatan 
Kapasitas Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan 
Disnakertrans Jatim, di Hotel Novotel Samator, selama tiga hari. 

 

WASNAKER HARUS PAHAMI UU CIPTA KERJA 

Pemprov Jatim, Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) dalam melaksanakan tugasnya harus 
memahami Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan turunannya 
diantaranya Peraturan Pemerintah. 

Sosialisasi itu disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawas Ketenagakerjaan 
(Wasnaker) Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan Disnakertrans Jatim, di Hotel Novotel 
Samator, selama tiga hari. 

Dalam kesempatan ini, Kepala Disnakertrans Jatim, Dr Himawan Estu Bagijo SH MH mengatakan, 
ada hal penting terkait pengawasan ketenagakerjaan dalam UU Cipta kerja. Diantaranya, 
menanamkan kalau wasnaker bukanlah penegakan, namun melakukan pengawasan dan 
pembinaan. 
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Selain itu, pengawai pengawas ketenagakerjaan harus memperhatikan beberapa perubahan dan 
ketentuan batu, dalam UU Cipta Kerja serta aturan pelaksana dalam Peraturan Pemerintah. 

"Wasnaker harus hadir sebagai pemerintah yang memberikan pengayoman melakukan 
pengawasan dan pembinaan. Terpenting, dalam melangsungkan tugas, wasnaker harus pahami 
regulasi-regulasinya," katanya. 

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Deny Yusyulian yang turut hadir 
dalam Peningkatan Kapasitas Wasnaker Jatim ini menyampaikan, BP Jamsostek memiliki 36 
kantor cabang di seluruh Provinsi Jawa Timur, dan berharap untuk membangun sinergi bersama 
dengan Disnakertrans Jatim. 

"Nantinya BPJS TK dan Disnakertrans Jatim bisa pergi bersama-sama untuk mewujudkan 
kegiatan masyarakat melalui program jaminan sosial di bidang Ketenagakerjaan," ujarnya. 

Sebelumnya Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Disnakertrans Jatim, Sigit 
Priyanto, ST, MM mengatakan maksud dan tujuan kegiatan yaitu menyamakan persepsi 
meningkatkan pemahaman bagi wasnaker dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan. 

Kegiatan ini diikuti 200 orang pegawai wasnaker dan bidang pengawasan Ketenagakerjaan dan 
K3 di Jawa Timur. Sedangkan materi yang akan disampaikan yaitu mengenai Undang-Undang 
Cipta kerja Kemudian, materi berkaitan dengan isu Ketenagakerjaan untuk yang berkaitan untuk 
pelaksanaan undang-undang Cipta kerja yang ada di Jawa Timur, Peraturan Pemerintah Nomor 
36 tahun 2021 tentang pengupahan, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2001 tentang 
jaminan kehilangan pekerjaan. [rac]. 
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positive - Slipi Suhedi (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta) Para peserta yang hadir 
antusias mengikuti jalannya acara sambil menikmati sajian ala cafe. Bahkan hingga sesi tanya 
jawab tidak terasa berlangsung cukup lama karena hampir setiap perwakilan HRD perusahaan 
mengajukan pertanyaan seputar pengalamannya yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Slipi Suhedi (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta) Yang lebih penting para 
staf HRD dari perusahaan semakin memahami program dan manfaat menjadi peserta 
BPJAMSOSTEK 

 

Ringkasan 

Belum semua staf HRD ( human resources department ) di perusahaan mengetahui dan 
memahami dengan baik program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Terkait 
hal tersebut, BPJAMSOSTEK secara berkesinambungan menggelar kegiatan sosialisasi. 
BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Slipi juga melakukan kegiatan sosialisasi Program dan 
Manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan sentralisasi kepesertaan Kantor Cabang 
Jakarta Slipi. 

 

BPJAMSOSTEK GELAR SOSIALISASI PROGRAM UNTUK PARA HRD PERUSAHAAN 

BELUM semua staf HRD ( human resources department ) di perusahaan mengetahui dan 
memahami dengan baik program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Terkait 
hal tersebut, BPJAMSOSTEK secara berkesinambungan menggelar kegiatan sosialisasi. 

BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Slipi juga melakukan kegiatan sosialisasi Program dan 
Manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan sentralisasi kepesertaan Kantor Cabang 
Jakarta Slipi. 

Pada keterangan pers, Rabu (24/3), Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Slipi Suhedi 
yang di dampingi Rafik Ahmad selaku Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus mengatakan 
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bahwa acara yang dihadiri sebanyak 29 orang HRD dari sejumlah perusahaan di antaranya PLN, 
BRI, Kimia Farma, BTN, FastFood, dan Sarimelati Kencana. 

Acara sosialisasi Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan digelar salah 
satu cafe yang berada di Kota Tegal, Jawa Tengah, dilakukan dengan konsep casual namun 
tetap menerapkan protokol kesehatan. 

"Para peserta yang hadir antusias mengikuti jalannya acara sambil menikmati sajian ala cafe. 
Bahkan hingga sesi tanya jawab tidak terasa berlangsung cukup lama karena hampir setiap 
perwakilan HRD perusahaan mengajukan pertanyaan seputar pengalamannya yang berkaitan 
dengan BPJS Ketenagakerjaan," ucap Suhedi. 

Dia menambahkan tujuan kegiatan sosialisasi ini supaya para perwakilan peserta selain mengerti 
hak-hak dan kewajiban, mereka juga dapat lebih memahami manfaat pelayanan yang diberikan 
oleh BPJAMSOSTEK yang nantinya akan disampaikan kepada para pekerja di perusahaan 
masing-masing. 

Menurut Suhedi, secara keseluruhan acara dapat mendapat sambutan antusias. "Yang lebih 
penting para staf HRD dari perusahaan semakin memahami program dan manfaat menjadi 
peserta BPJAMSOSTEK," tutupnya. (RO/OL-09). 
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Ringkasan 

Dalam perundang-undangan Indonesia, dikenal dua perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Terdapat perbedaan 
antara PKWT dengan PKWTT. Namun, sayangnya belum semua pekerja memahami perbedaan 
PKWT dan PKWTT dalam perjanjian kerja. 

 

INI PERBEDAAN PKWT DAN PKWTT DAN PERUBAHANNYA DI UU CIPTA KERJA 

Dalam perundang-undangan Indonesia, dikenal dua perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

Terdapat perbedaan antara PKWT dengan PKWTT. Namun, sayangnya belum semua pekerja 
memahami perbedaan PKWT dan PKWTT dalam perjanjian kerja. 

Lantas, apa saja perbedaan PKWT dan PKWTT? Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 
Hubungan Kerja diatur ketentuan mengenai PKWT. 

Perlu diketahui bahwa PP tersebut merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan 
tertentu. 

Sementara dalam akun Instagram resmi Kemnaker disebutkan bahwa PKWT adalah: Hal ini 
berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum Omnibus Law 
Cipta Kerja yang disebutkan bahwa batas maksimal PKWT adalah 3 tahun. 

PKWTT diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004. 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja 
antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat 
tetap. 
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Sementara dalam akun Instagram resmi Kemnaker disebutkan bahwa PKWTT adalah: 

Hubungan kerja dalam tertentu yang didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu 
pekerjaan tertentu. 

Tidak ada masa percobaan. 

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin. 

Tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 

Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 juga disebutkan bahwa pekerjaan yang diperkirakan 
penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan dilaksanakan paling lama lima tahun. 

Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai 
maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara 
Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta 
perpanjangannya tidak lebih dari lima tahun. 

Hal ini berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum Omnibus 
Law Cipta Kerja yang disebutkan bahwa batas maksimal PKWT adalah 3 tahun. 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

PKWTT diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004. 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja 
antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat 
tetap. 

Sementara dalam akun Instagram resmi Kemnaker disebutkan bahwa PKWTT adalah: 

Hubungan kerja yang bersifat tetap. 

Tidak ada batasan waktu (sampai usia pensiun atau bila pekerja meninggal dunia). 

Boleh ada masa percobaan. 

Perjanjian kerja bisa tertulis atau lisan. 
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positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ada juga bantuan 
beasiswa baik jumlah anak maupun nilai beasiswa, dan biaya pemakaman. Sementara itu biaya 
alat bantu dengar, biaya kacamata dan biaya homecare diberlakukan dari yang sebelumnya tidak 
ada. Tentunya peningkatan manfaat JKK dan JKm ini sangat mendukung pekerja dan 
keluarganya 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pasal 25 ayat (6) dan 
Pasal 34 ayat (5) PP Nomor 82 Tahun 2019 ini mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa Pendidikan bagi anak dari peserta 
yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja diatur dalam Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Hingga saat ini Menteri 
Ketenagakerjaan tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan pembuatan Permenaker. 
Di lapangan pihak BPJamsostek yang cenderung disalahkan atas belum diterimanya beasiswa 
ini, padahal pihak BPJamsostek belum berani memberikan beasiswa ini karena belum adanya 
Permenaker yang diamanatkan PP No. 82 Tahun 2019 tersebut 

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Sejak diundangakan PP 
Nomor 82 Tahun 2019 hingga saat ini sudah hampir satu tahun empat bulan. Mengapa membuat 
Permenaker bisa lama seperti ini sehingga menggantung hak anak-anak atas beasiswa? 
Masalahnya dimana dan bagaimana perkembangannya, hingga saat ini Ibu Menteri 
Ketenagakerjan tidak menginformasikannya kepada masyarakat 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan dituding menggantung kepastian pemberian beasiswa kepada 
anak dari peserta BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau cacat 
total tetap akibat kecelakaan kerja. Padahal rencana ini sudah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) nomor 82 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 
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KEMENAKER DITUDING GANTUNG KEPASTIAN BEASISWA ANAK BURUH KORBAN 
KECELAKAAN KERJA 

Kementerian Ketenagakerjaan dituding menggantung kepastian pemberian beasiswa kepada 
anak dari peserta BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau cacat 
total tetap akibat kecelakaan kerja. Padahal rencana ini sudah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) nomor 82 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, perubahan tersebut membuat 
manfaat yang diterima pekerja mengalami peningkatan manfaat yang cukup signifikan. Adapun 
manfaat yang meningkat adalah penggantian biaya tranportasi, santunan sementara tidak 
mampu bekerja, biaya penunjang diagnostik dan santunan berkala. 

"Ada juga bantuan beasiswa baik jumlah anak maupun nilai beasiswa, dan biaya pemakaman. 
Sementara itu biaya alat bantu dengar, biaya kacamata dan biaya homecare diberlakukan dari 
yang sebelumnya tidak ada. Tentunya peningkatan manfaat JKK dan JKm ini sangat mendukung 
pekerja dan keluarganya," ujar Timboel, Jakarta, Rabu (24/3). 

Salah satu manfaat yang meningkat dengan cukup signifikan adalah tentang beasiswa kepada 
anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari 
tingkat Taman Kanak-kanan (TK) sampai Perguruan Tinggi, maksimal 2 anak. Tingkat TK dan 
SD mendapat beasiswa Rp 1,5 juta per tahun maksimal selama 8 tahun, tingkat SMP mendapat 
Rp2 juta per tahun (maksimal 3 tahun), tingkat SMA mendapat Rp3 juta per tahun (maksimal 3 
tahun), dan tingkat Perguruan Tinggi mendapat Rp12 juta per tahun (maksimal 5 tahun). 

"Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (5) PP Nomor 82 Tahun 2019 ini mengamanatkan ketentuan 
lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa Pendidikan 
bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja diatur 
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)," jelas Timboel. 

Timboel melanjutkan, manfaat beasiswa yang baik tersebut ternyata sampai saat ini belum juga 
terealisir mengingat Permenaker belum juga terbit sehingga anak-anak yang seharusnya sudah 
mendapatkan beasiswa ternyata belum juga memperolehnya. Pada saat tahun ajaran baru tahun 
lalu seharusnya beasiswa ini dapat mendukung anak-anak masuk sekolah, demikian juga tahun 
ajaran baru tahun ini akan tiba, khususnya untuk anak-anak yang akan masuk perguruan tinggi. 

"Hingga saat ini Menteri Ketenagakerjaan tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan 
pembuatan Permenaker. Di lapangan pihak BPJamsostek yang cenderung disalahkan atas belum 
diterimanya beasiswa ini, padahal pihak BPJamsostek belum berani memberikan beasiswa ini 
karena belum adanya Permenaker yang diamanatkan PP No. 82 Tahun 2019 tersebut," jelasnya. 

Direksi BPJamsostek, kata Timboel, hanya bisa menjanjikan dan menjamin hak atas beasiswa ini 
akan diberikan setelah Permenaker keluar. Dananya sudah tersedia dan siap diberikan. 
Tentunya, bila BPJamsostek memberikan beasiswa tanpa hadirnya Permenaker maka hal 
tersebut bisa menjadi masalah hukum bagi Direksi BPJamsostek nantinya. 

"Sejak diundangakan PP Nomor 82 Tahun 2019 hingga saat ini sudah hampir satu tahun empat 
bulan. Mengapa membuat Permenaker bisa lama seperti ini sehingga menggantung hak anak-
anak atas beasiswa? Masalahnya dimana dan bagaimana perkembangannya, hingga saat ini Ibu 
Menteri Ketenagakerjan tidak menginformasikannya kepada masyarakat," tandasnya. [azz]. 
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Judul Kemenaker Bakal Jalankan Program JKP, Berikut Manfaat Bagi Pekerja 

Nama Media jawapos.com 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/24/03/2021/kemenaker-bakal-
jalankan-program-jkp-berikut-manfaat-bagi-pekerja/ 

Jurnalis Saifan Zaking 

Tanggal 2021-03-24 10:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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

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

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem 
Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan 
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. 
Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan, sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah 
pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata dia dalam keterangan 
resminya, Rabu (24/3). 

 

KEMENAKER BAKAL JALANKAN PROGRAM JKP, BERIKUT MANFAAT BAGI PEKERJA 

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

"Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan, 
sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta 
BPJS Ketenagakerjaan," kata dia dalam keterangan resminya, Rabu (24/3). 

Dengan adanya integrasi data, pemerintah dapat segera menggulirkan program JKP melalui BPJS 
Ketenagakerjaan. Nantinya, manfaat JKP akan diberikan kepada pekerja yang terkena 
pemutusan hubungan kerja (PHK). 
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"Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, 
dan pelatihan kerja," ujar dia. 

Dia juga menekankan agar sinergi kedua belah pihak ini berjalan dengan optimal. Salah satunya 
integrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker dalam implementasi Program 
JKP dan operasional sistem informasi pasar kerja di Kemenaker. 

Lalu, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan perkembangan dan dinamika pengelolaan 
program jaminan sosial secara periodik bulanan (monthly) kepada Kemenaker. Setelahnya 
adalah perlu dilakukan kembali Koordinasi Fungsional (KF) antara BPJS Ketenagakerjaan dan 
Kemenaker dari tingkat pusat sampai ke daerah yang melibatkan mediator, pengawas, pengantar 
kerja, wasrik BPJS, dan dinas daerah. 
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Judul Karyawan BPJamsostek Jalani Vaksinasi Tahap Pertama 

Nama Media Riau Post 

Newstrend Vaksinasi Bagi Karyawan BPJamsostek 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis * 

Tanggal 2021-03-24 10:39:00 

Ukuran 201x198mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 80.400.000 

News Value Rp 402.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Pepen S Almas (Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Sumbar Riau & Kepri) Oleh 
karena itu, sudah sewajarnya pegawai kami mendapatkan vaksin sebagai salah satu bentuk 
pencegahan atas risiko penularan Covid-19 

positive - Pepen S Almas (Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Sumbar Riau & Kepri) Kami 
akan selalu patuh kepada anjuran pemerintah untuk selalu memerhatikan protokol kesehatan, 
termasuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 ini 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Se-Kota Pekanbaru terdiri dari 3 (tiga) unit kerja Kantor 
Wilayah Sumbar, Riau & Kepri, Kantor Cabang Pekanbaru Kota dan Kantor Cabang Pekanbaru 
Panam yang telah memastikan seluruh personelnya mendapatkan vaksin Covid-19. Program 
vaksinasi ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas kesehatan masing-
masing wilayah sebagai bentuk penanganan atas pandemi ini. Deputi Direktur Wilayah 
BPJamsostek Sumbar Riau & Kepri, Pepen S Almas menyatakan pihaknya memandang program 
vaksin ini sangat penting dilaksanakan, khususnya kepada pekerja yang bekerja pada kantor 
pelayanan publik 

 

KARYAWAN BPJAMSOSTEK JALANI VAKSINASI TAHAP PERTAMA 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Se-Kota Pekanbaru terdiri dari 3 (tiga) unit kerja Kantor 
Wilayah Sumbar, Riau & Kepri, Kantor Cabang Pekanbaru Kota dan Kantor Cabang Pekanbaru 
Panam yang telah memastikan seluruh personelnya mendapatkan vaksin Covid-19. 

Program vaksinasi ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas kesehatan 
masing-masing wilayah sebagai bentuk penanganan atas pandemi ini. Deputi Direktur Wilayah 
BPJamsostek Sumbar Riau & Kepri, Pepen S Almas menyatakan pihaknya memandang program 
vaksin ini sangat penting dilaksanakan, khususnya kepada pekerja yang bekerja pada kantor 
pelayanan publik 
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BPJamsostek setiap harinya melayani setidaknya puluhan hingga ratusan peserta yang hendak 
melakukan pencairan jaminan ataupun kegiatan administratif. "Oleh karena itu, sudah 
sewajarnya pegawai kami mendapatkan vaksin sebagai salah satu bentuk pencegahan atas risiko 
penularan Covid-19," ujarnya. 

Program vaksinasi ini nantinya akan diikuti sebanyak dua kali oleh seluruh personel yang 
memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. "Kami akan selalu 
patuh kepada anjuran pemerintah untuk selalu memerhatikan protokol kesehatan, termasuk 
mengikuti program vaksinasi Covid-19 ini," tegas Almas. 

Dalam rangka meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kantor, BPJamsostek telah 
melakukan penyesuaian mekanisme pelayanan. BPJamsostek menjalankan protokol pelayanan 
klaim yang mengutamakan layanan online dan tanpa kontak fisik atau yang dikenal dengan 
Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) BPJamsostek 

Sejak Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret tahun lalu, BPJamsostek telah memperkenalkan 
protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASEK) melalui kanal hibrid yaitu online, onsite dan 
kolektif, Untuk kanal online, peserta dapat mengajukan klaim dengan cara mengakses 
antrean.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Namun bagi peserta yang mengalami kendala saat menggunakan Lapak Asik online, 
BPJamsostek juga membuka kanal onsite yang tersedia di kantor cabang BPJamsostek di seluruh 
Indonesia, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. 

Almas juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya peserta yang datang ke Kantor 
Cabang Pekanbaru Kota atau Pekanbaru Panam untuk terus melakukan 5M yaitu mencuci 
tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. 

"Semoga dengan adanya program vaksinasi ini dapat secara signifikan mengurangi risiko 
terpapar Covid-19 dan nanti pada akhirnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan dapat 
terbebas 

caption: 

PERLIHATKAN: Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Sumbar Riau dan Kepri Peper S Almas 
memperlihatkan sertifikat usai menjalani vaksinasi, Selasa (23/3/2021). 
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Judul Pemerintah Beri Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Integrasi Data 
Dipercepat 

Nama Media suaramerdeka.com 

Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/ekonomi-dan-bisnis/258382-
pemerintah-beri-jaminan-kehilangan-pekerjaan-integrasi-data-
dipercepat 

Jurnalis Murdiyat Moko 

Tanggal 2021-03-24 10:36:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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

 

Ringkasan 

Pemerintah segera akan menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi tenaga 
kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Guna mendukung program itu Kemenaker 
meminta percepatan pengintegrasian data sistem informasi ketenagakerjaan dengan data yang 
dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah meminta percepatan integrasi data Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) 
dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 
agar tepat sasaran. 

 

PEMERINTAH BERI JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN, INTEGRASI DATA 
DIPERCEPAT 

JAKARTA - Pemerintah segera akan menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 
bagi tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Guna mendukung program itu 
Kemenaker meminta percepatan pengintegrasian data sistem informasi ketenagakerjaan dengan 
data yang dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

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



 

144 
 

"Kita harus pastikan program JKP tepat sasaran. Oleh karena itu, integrasi data dibutuhkan sebab 
salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida saat menerima audiensi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan di kantor Kemnaker, Selasa (23/3). Taiwan Masih Hentikan Penempatan PMI, 
Ini Reaksi Keras Menaker. 
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Judul Pembayaran THR Dicicil? Selengkapnya di iNews Siang Rabu Pukul 
11.00 WIB 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/374558/15/pembayaran-thr-
dicicil-selengkapnya-di-inews-siang-rabu-pukul-1100-wib-1616554986 

Jurnalis MNC Media 

Tanggal 2021-03-24 10:31:00 

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 - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian 
Ketenagakerjaan) Belum (belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan 

 

Ringkasan 

Pandemi yang menghantam sektor ekonomi dan industri di Indonesia menyebabkan munculnya 
wacana pembayaran THR bagi karyawan dengan skema dicicil. Kementerian Ketenagakerjaan 
masih membahas masalah tersebut di internal kementerian. Direktur Pengupahan Direktorat 
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) 
Kementerian Ketenagakerjaan, Dinar Titus Jogaswitani, mengatakan, saat ini pembahasan untuk 
menetapkan mekanisme THR masih dalam tahap pembahasan. Selain itu, kementerian juga akan 
meminta masukan dari berbagai pihak, baik pengusaha, buruh dan pekerja. 

 

PEMBAYARAN THR DICICIL? SELENGKAPNYA DI INEWS SIANG RABU PUKUL 11.00 
WIB 

JAKARTA - Pandemi yang menghantam sektor ekonomi dan industri di Indonesia menyebabkan 
munculnya wacana pembayaran THR bagi karyawan dengan skema dicicil. Kementerian 
Ketenagakerjaan masih membahas masalah tersebut di internal kementerian. 

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Dinar Titus Jogaswitani, 
mengatakan, saat ini pembahasan untuk menetapkan mekanisme THR masih dalam tahap 
pembahasan. Selain itu, kementerian juga akan meminta masukan dari berbagai pihak, baik 
pengusaha, buruh dan pekerja. 
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Buruh dan pekerja sendiri berharap agar THR tidak dicicil. Sedangkan pengusaha berharap minta 
dimengerti untuk pembayaran THR karena adanya pandemi Covid-19. "Belum (belum ada 
keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, 
Rabu (24/3/2021). 

Hal ini lantas menuai polemik karena pihak pengusaha maupun buruh sama-sama berkeras 
terkait pembayaran THR. Lalu apa jalan keluarnya? Selain itu iNews Siang juga akan menyoroti 
persiapan sekolah tatap muka di sejumlah daerah. Berbagai cara ditempuh agar sekolah tatap 
muka bisa berjalan sesuai rencana pemerintah. Lalu bagaimana dengan jaminan keamanan bagi 
para siswa? Saksikan selengkapnya dalam iNews Siang bersama Bernadheta Ginting dan Wilson 
Purba pukul 11.00 wib secara langsung hanya di televisi berita milik MNC Group, iNews. Anda 
yang memiliki mobilitas dan tidak sempat menyimak di depan layar kaca, dapat mengikuti 
program ini melalui laman www.rctiplus.com dan aplikasi RCTI+, unduh segera di Google Play 
Store dan Apple App Store. 

(cip). 
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Judul Pembayaran THR Dicicil? Selengkapnya di iNews Siang Rabu Pukul 11.00 
WIB 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Aturan THR 2021 

Halaman/UR
L 

https://economy.okezone.com/read/2021/03/24/320/2383185/pembayara
n-thr-dicicil-selengkapnya-di-inews-siang-rabu-pukul-11-00-wib 

Jurnalis Tim Okezone 

Tanggal 2021-03-24 10:29:00 

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 - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian 
Ketenagakerjaan,) Belum (belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan 

 

Ringkasan 

Pandemi yang menghantam sektor ekonomi dan industri di Indonesia menyebabkan munculnya 
wacana pembayaran THR bagi karyawan dengan skema dicicil. Kementerian Ketenagakerjaan 
masih membahas masalah tersebut di internal kementerian. Direktur Pengupahan Direktorat 
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) 
Kementerian Ketenagakerjaan, Dinar Titus Jogaswitani, mengatakan, saat ini pembahasan untuk 
menetapkan mekanisme THR masih dalam tahap pembahasan. Selain itu, kementerian juga akan 
meminta masukan dari berbagai pihak, baik pengusaha, buruh dan pekerja. 

 

PEMBAYARAN THR DICICIL? SELENGKAPNYA DI INEWS SIANG RABU PUKUL 11.00 
WIB 

JAKARTA - Pandemi yang menghantam sektor ekonomi dan industri di Indonesia menyebabkan 
munculnya wacana pembayaran THR bagi karyawan dengan skema dicicil. Kementerian 
Ketenagakerjaan masih membahas masalah tersebut di internal kementerian. 

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Dinar Titus Jogaswitani, 
mengatakan, saat ini pembahasan untuk menetapkan mekanisme THR masih dalam tahap 
pembahasan. Selain itu, kementerian juga akan meminta masukan dari berbagai pihak, baik 
pengusaha, buruh dan pekerja. 
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Buruh dan pekerja sendiri berharap agar THR tidak dicicil. Sedangkan pengusaha berharap minta 
dimengerti untuk pembayaran THR karena adanya pandemi Covid-19. "Belum (belum ada 
keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, 
Rabu (24/3/2021). 

Hal ini lantas menuai polemik karena pihak pengusaha maupun buruh sama-sama berkeras 
terkait pembayaran THR. Lalu apa jalan keluarnya? Saksikan selengkapnya dalam iNews Siang 
bersama Bernadheta Ginting dan Wilson Purba pukul 11.00 wib secara langsung hanya di televisi 
berita milik MNC Group, iNews. Anda yang memiliki mobilitas dan tidak sempat menyimak di 
depan layar kaca, dapat mengikuti program ini melalui laman www.rctiplus.com dan aplikasi 
RCTI+, unduh segera di Google Play Store dan Apple App Store. 

(rzy). 
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Narasumber 

positive - Mangasa Laurensius Oloan (Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Maluku) 
Bagaimana agar persyaratan BPJAMSOSTEK masuk ke perijinan. Dengan di tandatangani 
kerjasama perjanjian ini harapannya setiap insan usaha yang melakukan usaha, mau itu badan 
usaha maupun perorangan dia terlindungi baik BPJAMSOSTEK maupun BPJS Kesehatan 

negative - Syuryadi Sabirin (Kadis PTSP Maluku) Jadi pelaku usaha harus di bekali dengan 
BPJAMSOTEK, sehingga pekerja dapat terjamin kalo kecelakaan kerja atau meninggal dunia. 
Begitupun dengan BPJS Kesehatan, saat sakit bukan karena pekerjaan dapat dijamin juga 

 

Ringkasan 

Dalam upaya melindungi pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Maluku bersama dengan Dinas PTSP 
provinsi Maluku melakukan Perpanjangan Penandatangan PKS/MOU. Kegiatan tersebut 
berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon, Selasa (23/03/2021). Kepala BPJS 
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Maluku, Mangasa Laurensius Oloan menjelaskan MOU yang 
berlangsung Selasa siang itu merupakan perpanjangan kerjasama dengan Dinas PTSP Provinsi 
dan 11 Kabupaten Kota di Maluku, agar rekomendasi BPJAMSOSTEK masuk dalam persyaratan 
perijinan. 

 

LINDUNGI TENAGA KERJA MALUKU, BPJAMSOSTEK PERPANJANGAN MOU DENGAN 
DINAS PTSP 

Ambon: Dalam upaya melindungi pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Maluku bersama dengan Dinas 
PTSP provinsi Maluku melakukan Perpanjangan Penandatangan PKS/MOU. Kegiatan tersebut 
berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon, Selasa (23/03/2021). 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Maluku, Mangasa Laurensius Oloan menjelaskan 
MOU yang berlangsung Selasa siang itu merupakan perpanjangan kerjasama dengan Dinas PTSP 
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Provinsi dan 11 Kabupaten Kota di Maluku, agar rekomendasi BPJAMSOSTEK masuk dalam 
persyaratan perijinan. 

Karena dengan begitu kata Mangasa, dunia usaha akan terdata dengan baik yang artinya setiap 
pekerja terlindungi dalam program BPJAMSOSTEK. 

"Bagaimana agar persyaratan BPJAMSOSTEK masuk ke perijinan. Dengan di tandatangani 
kerjasama perjanjian ini harapannya setiap insan usaha yang melakukan usaha, mau itu badan 
usaha maupun perorangan dia terlindungi baik BPJAMSOSTEK maupun BPJS Kesehatan,"kata 
Kacab Ambon, Mangasa Laurensius Oloan. 

Kepala Dinas PTSP Provinsi Maluku, Syuryadi Sabirin mengaku perpanjangan MoU ini sebagai 
cara melindungi tenaga kerja baik dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK maupun BPJS 
Kesehatan. 

Dikatakan, setiap usaha yang akan mengurus perizinan diharuskan memiliki rekomendasi dari 
Badan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. 

"Jadi pelaku usaha harus di bekali dengan BPJAMSOTEK, sehingga pekerja dapat terjamin kalo 
kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Begitupun dengan BPJS Kesehatan, saat sakit bukan 
karena pekerjaan dapat dijamin juga,"tandas Kadis PTSP Maluku. 

Diakuinya, rekomendasi BPJAMSOSTEK dan BPJS Kesehatan bakal dicantumkan dalam 
persyaratan perijinan. 
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Narasumber 

negative - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan) Belum 
(belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan 

neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan) Kita 
sedang kaji kondisi saat ini sudah melewati pandemi atau belum. Saat ini sedang dipelajari agar 
efektif di lapangan 

neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan) Biasanya 
pertengahan puasa (aturan THR diterbitkan) 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih belum memutuskan mengenai mekanisme 
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja swasta dan buruh. Mengingat saat ini 
masih dalam pembahasan di internal Kementerian. Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian 
Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan 
pembahasan untuk menetapkan mekanisme THR pada tahun ini. Selain itu juga bisa pihaknya 
meminta masukan dari bergai pihak dari mulai pengusaha maupun buruh dan pekerja. 

 

BENERAN NIH THR 2021 BAKAL DICICIL LAGI? INI KATA KEMNAKER 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih belum memutuskan mengenai 
mekanisme pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja swasta dan buruh. Mengingat 
saat ini masih dalam pembahasan di internal Kementerian. 

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani 
mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan untuk menetapkan mekanisme 
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THR pada tahun ini. Selain itu juga bisa pihaknya meminta masukan dari bergai pihak dari mulai 
pengusaha maupun buruh dan pekerja. 

Buruh dan pekerja sendiri berharap agar THR tidak dicicil. Sedangkan pengusaha berharap minta 
dimengerti untuk pembayaran THR karena adanya pandemi Covid-19.  

"Belum (belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan," ujarnya saat dihubungi MNC 
Portal Indonesia, Rabu (24/3/2021). 

Sementara itu, pihaknya akan meneliti dengan baik untuk mengetahui kondisi dan 
perkembangan pandemi saat ini. Khususnya mengenai dampak pandemi kepada perusahaan 
saat ini.  

Pertimbangan-pertimbangan ini juga bukanya tanpa alasan. Karena Kementerian 
Ketenagakerjaan ingin agar pemberian THR ini bisa berjalan dengan efektif dan diterima oleh 
semua pihak baik dari pemberi kerja maupun pekerja atau buruh.  

"Kita sedang kaji kondisi saat ini sudah melewati pandemi atau belum. Saat ini sedang dipelajari 
agar efektif di lapangan," kata Dinar. 

Dinar menambahkan, saat ini aturan mengenai THR untuk pekerja swasta dan buruh sedang 
disusun. Biasanya aturan mengenai THR PNS ini akan diterbitkan pada pertengahan bulan puasa. 
"Biasanya pertengahan puasa (aturan THR diterbitkan)," ucapnya (nng). 
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negative - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan) Belum 
(belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih belum memutuskan mengenai mekanisme 
pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) untuk pekerja swasta dan buruh. Mengingat saat ini 
masih dalam pembahasan di internal Kementerian. Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian 
Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan 
pembahasan untuk menetapkan mekanisme THR pada tahun ini. Selain itu juga bisa pihaknya 
meminta masukan dari bergai pihak dari mulai pengusaha maupun buruh dan pekerja. 

 

DEARIBU IDA, THR BUAT PEKERJA SWASTA DICICIL ATAU FULL? 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih belum memutuskan mengenai 
mekanisme pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) untuk pekerja swasta dan buruh. Mengingat 
saat ini masih dalam pembahasan di internal Kementerian. 

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani 
mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan untuk menetapkan mekanisme 
THR pada tahun ini. Selain itu juga bisa pihaknya meminta masukan dari bergai pihak dari mulai 
pengusaha maupun buruh dan pekerja. 

"Belum (belum ada keputusan mengenai THR). Sedang dirapatkan," ujarnya saat dihubungi MNC 
Portal Indonesia, Rabu (24/3/2021). 
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Pertimbangan-pertimbangan ini juga bukannya tanpa alasan. Karena Kementerian 
Ketenagakerjaan ingin agar pemberian THR ini bisa berjalan dengan efektif dan diterima oleh 
semua pihak baik dari pemberi kerja maupun pekerja atau buruh. 

“Kita sedang kaji kondisi saat ini sudah melewati pandemi atau belum. Saat ini sedang dipelajari 
agar efektif di lapangan,” kata Dinar. 

Dinar menambahkan, saat ini aturan mengenai THR untuk pekerja swasta dan buruh sedang 
disusun. Biasanya aturan mengenai THR PNS ini akan diterbitkan pada pertengahan bulan puasa. 

“Biasanya pertengahan puasa (aturan THR diterbitkan),” ucapnya. 
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negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) Alat 
bukti sudah banyak, penggeledahan juga sudah dilakukan, bukti elektronik sudah diambil dan 
kita ingin memastikan bahwa penyidik dapat memberi usulan yang pasti apakah ini kerugian 
keuangan negara ada perbuatan melawan hukum atau ada pemufakatan jahat di antara itu. Itu 
yang kita minta ada kepastian 

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) 
Jaksa harus bisa memastikan alat bukti harus ditemukan. Kaya Jiwasraya ataupun Asabri ini kan 
ada dua pihak yang bekerja sama di dalam dan di luar. Maksud saya itu ada perbuatan melawan 
hukum atau kerugian negara itu diciptakan untuk kepentingan keuntungan seseorang. Ini yang 
masih kesulitan untuk memformulasikan itu 

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) 
Kemarin kan sudah ekspose nah ternyata ada beberapa petunjuk dari ekspose lah. Ada 
pendalaman sedikit lagi lah ada beberapa dokumen yang dilihat. Yang jelas jaksa berhati-hati 
lah. Jaksa tidak ingin maju dengan perkara yang tidak diyakini penuh bahwa itu Tipikor 

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) 
Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3 tahun 
bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan masih 
potensi 

neutral - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) Nah 
sekarang saya tanya kembali dimana ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa unrealized loss 
(Rp 20 triliun) dalam 3 tahun. Ada nggak seperti itu? saya ingin denger dulu 

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) BPK 
yang menentukan kerugian. Ini nanti kita pastikan kerugiannya ini. Karena perbuatan seseorang 
ini masuk ke kualifikasi pidana atau seperti yang dibilang tadi kerugian bisnis 
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Ringkasan 

Kejaksaan Agung RI mengakui kesulitan untuk memformulasikan dugaan perkara korupsi di balik 
pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu yang membuat penyidik 
belum menetapkan satupun tersangka. Demikian disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. 

 

3 BULAN BELUM TETAPKAN TERSANGKA, INI KESULITAN YANG DIHADAPI 
KEJAGUNG 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI mengakui 
kesulitan untuk memformulasikan dugaan perkara korupsi di balik pengelolaan keuangan dan 
dana investasi BPJS Ketenagakerjaan . Hal itu yang membuat penyidik belum menetapkan 
satupun tersangka. 

Demikian disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 
(Jampidsus) Febrie Adriansyah. Awalnya, ia menceritakan penyidik berpacu dengan waktu untuk 
menyelesaikan kasus tersebut. 

Pasalnya, penyidik masih belum bisa membuat kontruksi hukum yang mengarah adanya tindak 
pidana korupsi di balik kasus tersebut sejak Januari 2021 atau tiga bulan setelah kasus itu 
dinaikkan menjadi penyidikan. 

"Alat bukti sudah banyak, penggeledahan juga sudah dilakukan, bukti elektronik sudah diambil 
dan kita ingin memastikan bahwa penyidik dapat memberi usulan yang pasti apakah ini kerugian 
keuangan negara ada perbuatan melawan hukum atau ada pemufakatan jahat di antara itu. Itu 
yang kita minta ada kepastian," kata Febrie di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (23/3/2021) 
malam. 

Febrie menjelaskan penyidik harus bisa membuktikan alat bukti yang dipegang perihal kerugian 
negara dalam pengelolaan keuangan dan investasi pada BPJS Ketenagakerjaan bukan sebagai 
risiko bisnis. 

"Jaksa harus bisa memastikan alat bukti harus ditemukan. Kaya Jiwasraya ataupun Asabri ini kan 
ada dua pihak yang bekerja sama di dalam dan di luar. Maksud saya itu ada perbuatan melawan 
hukum atau kerugian negara itu diciptakan untuk kepentingan keuntungan seseorang. Ini yang 
masih kesulitan untuk memformulasikan itu," ujar dia. 

Dijelaskan Febrie, penyidik juga telah melaksanakan sejumlah ekspose kasus terkait BPJS 
Ketenagakerjaan tersebut. Namun, ada beberapa dokumen yang harus dilakukan pendalaman. 

"Kemarin kan sudah ekspose nah ternyata ada beberapa petunjuk dari ekspose lah. Ada 
pendalaman sedikit lagi lah ada beberapa dokumen yang dilihat. Yang jelas jaksa berhati-hati 
lah. Jaksa tidak ingin maju dengan perkara yang tidak diyakini penuh bahwa itu Tipikor," tukas 
dia. 

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung RI sebelumnya menduga adanya tindak pidana korupsi yang 
terjadi dalam tubuh PT BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan dana 
investasi. 

Hasilnya, kasus tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan pada Januari 2021. Kasus tersebut 
ditangani oleh penyidik pada Jampidsus berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-
02/F.2/Fd.2/01/2021. 
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Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi-saksi untuk mendalami kasus tersebut. Selain itu, 
sejumlah dokumen sudah sempat disita dalam penggeledahan kantor pusat BPJS 
Ketenagakerjaan di wilayah Jakarta, Senin (18/1/2021) lalu. 

Sempat Singgung Adanya Kerugian Negara Rp 20 Triliun Kejaksaan Agung RI memperkirakan 
kerugian negara dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana 
investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 20 triliun. Angka itu dibukukan hanya dalam 3 
tahun saja. 

Demikian disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM 
Pidsus) Febrie Adriansyah. Hal itu sekaligus menjawab kemungkinan kasus BPJS 
Ketenagakerjaan hanya sebatas risiko bisnis. 

"Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3 
tahun bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan 
masih potensi," kata Febrie di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (11/2/2021). 

Febrie juga menjawab kemungkinan kasus BPJS Ketenagakerjaan sebagai unrealized loss atau 
risiko bisnis. Unrealized loss sendiri biasa digunakan dalam perdagangan di pasar saham. 

Artinya, kondisi penurunan nilai aset investasi saham atau reksadana sebagai dampak dari 
fluktuasi pasar modal yang tidak bersifat statis. 

Febrie menyampaikan kasus yang dialami BPJS Ketenagakerjaan hampir tidak mungkin dalam 
kondisi unrealized loss. Sebab, kerugian yang diterima perseroan mencapai Rp 20 triliun dalam 
3 tahun saja. 

"Nah sekarang saya tanya kembali dimana ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa unrealized 
loss (Rp 20 triliun) dalam 3 tahun. Ada nggak seperti itu? saya ingin denger dulu," ungkap dia. 

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 
kerugian negara dalam kasus BPJS Ketenagakerjaan . 

"BPK yang menentukan kerugian. Ini nanti kita pastikan kerugiannya ini. Karena perbuatan 
seseorang ini masuk ke kualifikasi pidana atau seperti yang dibilang tadi kerugian bisnis," tandas 
dia. 
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negative - Juanda Pangaribuan (Pakar Hukum Ketenagakerjaan) Sekarang melalui UU Cipta Kerja 
PHK dengan alasan efisiensi diatur lebih mudah dibanding UU Ketenagakerjaan 

neutral - Juanda Pangaribuan (Pakar Hukum Ketenagakerjaan) Sebelumnya dalam UU 
Ketenagakerjaan PHK harus melalui penetapan di pengadilan hubungan industrial 

 

Ringkasan 

Pengaturan kompensasi pesangon dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah 
diubah melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut 
dalam PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja 
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK). Pakar Hukum 
Ketenagakerjaan, Juanda Pangaribuan, menilai secara umum UU Cipta Kerja dan PP No.35 Tahun 
2021 lebih memberi kemudahan bagi perusahaan melakukan PHK ketimbang UU 
Ketenagakerjaan. 

 

INI BEDANYA PHK ALASAN EFISIENSI UU KETENAGAKERJAAN DAN UU CIPTA 
KERJA 

Pengaturan kompensasi pesangon dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah 
diubah melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut 
dalam PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja 
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK). 

Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Juanda Pangaribuan, menilai secara umum UU Cipta Kerja dan 
PP No.35 Tahun 2021 lebih memberi kemudahan bagi perusahaan melakukan PHK ketimbang 
UU Ketenagakerjaan. 
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"Sekarang melalui UU Cipta Kerja PHK dengan alasan efisiensi diatur lebih mudah dibanding UU 
Ketenagakerjaan," kata Juanda dalam Facebook Live Hukumonline bertajuk "'Hantu' PHK Karena 
Efisiensi, Masihkah Mengintai?", Rabu (24/3/2021). 

( "Sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan PHK harus melalui penetapan di pengadilan hubungan 
industrial," kata Juanda. 

Ada banyak alasan yang bisa digunakan pengusaha sebagai dalih melakukan PHK, salah satunya 
alasan efisiensi. Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengusaha dapat melakukan 
PHK karena perusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-
menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (force majeure). 

Buruh berhak mendapat pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2); uang penghargaan masa 
kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 
ayat (4). 

Lalu, Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengatur alasan PHK karena perusahaan tutup 
bukan karena kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force 
majeure), tapi perusahaan melakukan efisiensi. Buruh berhak atas pesangon sebesar 2 kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (2); uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 
(3); dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4). 
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