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Kemnaker Sebut 153 WN China Bekerja di 41
Perusahaan

Sentimen : Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan pernyataan terkait
sengan kedatangan WNA sebanyak 153 warga asal China ke Indonesia telah memiliki
izin dan akan bekerja di 41 perusahaan. Kedatangan TKA tersebut juga telah
dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK) Suhartono menjelaskan bahwa, izin terkait kedatanagan TKA
tersebut diberikan sebelum Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 2
Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam masa pandemi
Covid-19. Aturan tersebut berisi larangan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke
Indonesia sampai 8 Februari 2021 mendatang. Sementara Kepala Sub Bagian Humas
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nursaleh menerangkan TKA China
tersebut masuk dalam pengecualian WNA yang dilarang masuk ke Indonesia.
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negative - Organisasi Buruh Internasional (ILO (None) Ini empat kali lebih besar dibanding angka
pada krisis ekonomi global pada 2009
negative - Guy Ryder (kepala ILO) Selain itu, ada juga 81 juta orang yang tidak tercatat
pengangguran, tetapi mereka tidak bekerja. Antara mereka tidak bisa bekerja karena
pembatasan sosial atau karena kewajiban sosial

Ringkasan
COVID-19 berdampak besar terhadap lapangan pekerjaan di dunia. Dalam laporan tahunannya,
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengumumkan bahwa total jam kerja di seluruh dunia
terpangkas 8,8 persen sepanjang 2020. Apabila dikonversikan, persentase itu setara dengan
hilangnya 255 juta pekerjaan tetap.
"Ini empat kali lebih besar dibanding angka pada krisis ekonomi global pada 2009," ujar
Organisasi Buruh Internasional (ILO), yang berdiri di bawah PBB, Senin, 25 Januari 2021.
Kepala ILO, Guy Ryder, menegaskan kembali bahwa hilangnya 255 juta pekerjaan tetap itu
mengacu pada jumlah jam kerja yang hilang. Dengan kata lain, hilangnya 255 juta pekerjaan
tetap tidak sama dnegan 255 juta pengangguran.

PBB: DUNIA KEHILANGAN 255 JUTA LAPANGAN KERJA AKIBAT COVID-19
COVID-19 berdampak besar terhadap lapangan pekerjaan di dunia. Dalam laporan tahunannya,
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengumumkan bahwa total jam kerja di seluruh dunia
terpangkas 8,8 persen sepanjang 2020. Apabila dikonversikan, persentase itu setara dengan
hilangnya 255 juta pekerjaan tetap.
"Ini empat kali lebih besar dibanding angka pada krisis ekonomi global pada 2009," ujar
Organisasi Buruh Internasional (ILO), yang berdiri di bawah PBB, Senin, 25 Januari 2021.
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Kepala ILO, Guy Ryder, menegaskan kembali bahwa hilangnya 255 juta pekerjaan tetap itu
mengacu pada jumlah jam kerja yang hilang. Dengan kata lain, hilangnya 255 juta pekerjaan
tetap tidak sama dnegan 255 juta pengangguran.
Ryder berkata, separuh dari total jam kerja yang hilang tersebut lebih karena pengurangan jam
kerja. Banyak perusahaan di dunia, kata ia, memangkas jam kerja karyawan-karyawannya agar
bisa tetap mempertahankan mereka di masa pandemi COVID-19.
Dari angka yang tersisa, kurang lebih 33 juta di antaranya yang benar-benar pengangguran. Hal
tersebut menambah jumlah pengangguran di seluruh dunia naik 1,1 persen menjadi 220 juta
orang.
"Selain itu, ada juga 81 juta orang yang tidak tercatat pengangguran, tetapi mereka tidak
bekerja. Antara mereka tidak bisa bekerja karena pembatasan sosial atau karena kewajiban
sosial," ujar Ryder.
Jumlah jam kerja yang hilang tersebut, lanjut Ryder, jelas berdampak ke Pendapatan Domestik
Bruto dunia. PDB dunia menurun 4,4 persen tahun lalu atau setara US$3,77 triliun.
Ryder berharap dimulainya vaksinasi COVID-19 akhir tahun lalu akan mengubah situasi lapangan
pekerjaan di seluruh dunia. Jika berhasil, ia yakin ekonomi global akan mulai pulih.
https://www.channelnewsasia.com/news/business/world-lost-equivalent-of-255-million-jobs-in2020-un-14039140 .
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BERITA FOTO - UPAH BURUH PENCABUT BIBIT PADI
Upah Buruh Pencabut Bibit Padi - Buruh tani mencabuti bibit padi yang akan digunakan untuk
penanaman di areal persawahan Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang,
Jawa Timur, Senin (25/1/2021). Setiap buruh pencabut bibit padi tersebut mendapatkan upah
Rp50 ribu dengan jam kerja mulai pukul 07.00-12.00 WIB.
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negative - Ace Suryadi (omisaris PT. Duta Global Insan Indonesia (DGII)) Dalam 10 tahun ke
depan, Jepang membutuhkan sekitar 8-10 juta pekerja terdidik Indonesia untuk bekerja di
berbagai jenis dan sektor industri. Dengan program GoesTo Japan, Indonesia memerlukan
investasi Rp. 15 triliun untuk membentuk 1 juta lulusan SMK-Sarjana yang siap kerja di Jepang,
tetapi potensi devisa negara bisa mencapai sekitar Rp. 750 triliun; sebuah investasi yang tidak
mudah dicapai oleh BUMN yang besar. sekalipun
neutral - Endraswari Safitri (Direktur Utama DGII) DGII tengah merancang sebuah konsep yang
akan mempersiapkan anak bangsa yang profesional, mandiri, berwawasan kebang-saan yang
siap berkarier di luar negeri, khususnya Jepang. Target kami adalah menyiapkan anak-anak usia
18-30 tahun untuk bekerja di luar negeri
neutral - Endraswari Safitri (Direktur Utama DGII) Isi MOU tersebut adalah kerjasama untuk
bidang akademik dan pengiriman tenaga kerja terdidik ke Jepang. Kami dapat menjamin, jika
anak lulus dalam pendidikan bahasa jepang dan karakter, maka dapat langsung berangkat ke
Jepang
neutral - Endraswari Safitri (Direktur Utama DGII) Di awal, DGII akan fokus kepada program
Specified Skill Worker untuk pengirman tenaga perawat (caregiver)
negative - Kazuya Yamanouchi (None) Perbedaan kebijakan parlemen Jepang dari yang
sebelumnya adalah jika dulu hak dan kewajibannya pekerja asing dibedakan, sekarang memiliki
hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja Jepang. Sebagai gambaran, gaji UMR pekerja
Jepang jika dirupiahkan berkisar Rp25 juta
neutral - Shinji Kurata (HR Department Advisor) Kami menghadapi problem dan situasi bahwa
generasi baby boomer akan masuk ke dalam penduduk usia tidak produktif di tahun 2025.
Populasi ini akan meningkat 17,8% dari total populasi di Jepang. Sedangkan angkatan kerja
produktif di Jepang akan mengalami penurunan, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja di sektor
keperawatan akan terus meningkat
neutral - Yoichiro Higashi (None) The NNP juga bekerja sama dengan Liana Segrus, Co.Ltd
(Registered Support Organization), kami bukan hanya menawarkan lowongan pekerjaan di
Jepang, tetapi juga menyupport para pekerja asing untuk hidup di Jepang
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Ringkasan
Potensi devisa dari tenaga kerja Indonesia di Jepang mencapai Rp750 triliun. Berbagai bidang
kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia adalah mulai perawat (caregiver) hingga industri.
Melihat potensi tersebut, Direktur Utama DGII Endraswari Safitri menyampaikan sangat penting
untuk menyosialisasikan peluang kerja dan belajar di Jepang.

POTENSI DEVISA TENAGA KERJA INDONESIA DI JEPANG CAPAI RP 750 T
Potensi devisa dari tenaga kerja Indonesia di Jepang mencapai Rp750 triliun. Berbagai bidang
kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia adalah mulai perawat (caregiver) hingga industri.
"Dalam 10 tahun ke depan, Jepang membutuhkan sekitar 8-10 juta pekerja terdidik Indonesia
untuk bekerja di berbagai jenis dan sektor industri. Dengan program Goes To Japan, Indonesia
memerlukan investasi Rp. 15 triliun untuk membentuk 1 juta lulusan SMK-Sarjana yang siap
kerja di Jepang, tetapi potensi devisa negara bisa mencapai sekitar Rp. 750 triliun; sebuah
investasi yang tidak mudah dicapai oleh BUMN yang besar sekalipun," kata Komisaris PT. Duta
Global Insan Indonesia (DGII) Prof. Ace Suryadi, M.Sc, Ph.D, yang juga Dewan Pakar dan Ketua
Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan Nasional PGRI dalam webinar Duta Global to Japan yang
digelar DGII bersama Universitas Islam As Syafiiyah (UIA) pekan ini.
Melihat potensi tersebut, Direktur Utama DGII Endraswari Safitri menyampaikan sangat penting
untuk menyosialisasikan peluang kerja dan belajar di Jepang. "DGII tengah merancang sebuah
konsep yang akan mempersiapkan anak bangsa yang profesional, mandiri, berwawasan
kebangsaan yang siap berkarier di luar negeri, khususnya Jepang. Target kami adalah
menyiapkan anak-anak usia 18-30 tahun untuk bekerja di luar negeri," kata Endraswari.
Sebagai langkah awal, DGII dan UIA sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan
Liana Segrus, Co, Ltd -Jepang sebagai Registered Supporting Organization. "Isi MOU tersebut
adalah kerjasama untuk bidang akademik dan pengiriman tenaga kerja terdidik ke Jepang. Kami
dapat menjamin, jika anak lulus dalam pendidikan bahasa jepang dan karakter, maka dapat
langsung berangkat ke Jepang," ujar Endraswari.
"Di awal, DGII akan fokus kepada program Specified Skill Worker untuk pengirman tenaga
perawat (caregiver)," lanjut dia.
Rektor UIA Dr. Masduki Ahmad, SH, MM. menyampaikan program kerja ini adalah sebagai solusi
bangsa di tengah masa pandemi Covid 19.
Apalagi, tambah Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU (Komisaris Independen PT Telkom
Indonesia, TBK) ke depannya Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jika tidak
dipersiapkan dengan baik, ini akan menjadi permasalahan di bidang ketenaga kerjaan.
"Selain itu, juga sangat penting mendorong terwujudnya link and mateh "pernikahan" antara
pendidikan vokasi dan dunia industri/ dunia," kata Prof.Marsudi yang juga menjabat sebagai
Ketua Umum Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia.
Kazuya Yamanouchi, President Liana Segrus, Co, Ltd. Ia mengungkapkan, Jepang saat ini sedang
mengalami kekurangan tenaga kerja (extreme labor shortage). Parlemen Jepang bahkan
mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan baru melalui amandemen Immigration Control and
Refugee Recognition Act, di mana kebijakan baru ini mulai berlaku sejak April 2019 dan akan
membuka peluang kerja seluas-luasnya kepada negara lain.
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"Perbedaan kebijakan parlemen Jepang dari yang sebelumnya adalah jika dulu hak dan
kewajibannya pekerja asing dibedakan, sekarang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan
pekerja Jepang. Sebagai gambaran, gaji UMR pekerja Jepang jika dirupiahkan berkisar Rp25
juta," ungkap Kazuya.
Shinji Kurata, HR Department Advisor, Hitowa Holding Co.Ltd menjelaskan, salah satu tenaga
kerja yang sangat dibutuhkan di Jepang adalah tenaga kerja perawat. Perusahaan yang sudah
berdiri sejak 2006 di Tokyo ini memiliki jasa pelayanan, yaitu pelayanan keperawatan untuk
orang tua, anak-anak, individu, dan juga jasa pelayanan makanan.
"Kami menghadapi problem dan situasi bahwa generasi baby boomer akan masuk ke dalam
penduduk usia tidak produktif di tahun 2025. Populasi ini akan meningkat 17,8% dari total
populasi di Jepang. Sedangkan angkatan kerja produktif di Jepang akan mengalami penurunan,
sehingga kebutuhan akan tenaga kerja di sektor keperawatan akan terus meningkat," jelas
Shinji.
Yoichiro Higashi, GM Business Development Group The Nishiniphon Shimbun, Co.Ltd.
menjelaskan The Nishinippon Newspaper adalah surat kabar yang telah berdiri sejak 1876. NNP
ini adalah anggota dari Actis Group Foreign Employ-ment Center (AGFEC) salah satu asosiasi
ketenagakerjaan asing di Jepang yang terbesar di Kyushyu, imbuhnya.
Yoichiro melanjutkan bahwa AGFEC ini bertujuan untuk menawarkan lowongan pekerjaan yang
tepat bagi pekerja asing di perusahaan-perusahaan yang berada di kota Kyushyu. "The NNP juga
bekerja sama dengan Liana Segrus, Co.Ltd (Registered Support Organization), kami bukan hanya
menawarkan lowongan pekerjaan di Jepang, tetapi juga menyupport para pekerja asing untuk
hidup di Jepang," tandas Yoichiro.
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negative - ILO (None) Itu setara dengan 255 juga lapangan kerja purnawaktu atau empat kali
lipat lebih besar dari jumlah lapangan kerja yang hilang selama krisis finansial global 2009
negative - Guy Ryder (kepala ILO) Entah karena mereka tidak dapat bekerja karena adanya
pembatasan-pembatasan dan jaga jarak atau mereka sudah tidak lagi mencari kerja. Begitu pula
dengan talenta, keterampilan, dan energi mereka ikut hilang. Ini kehilangan bagi keluarganya,
masyarakat kita, dan kita semua

Ringkasan
Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak sangat buruk terhadap lapangan kerja di seluruh dunia
tahun lalu. Dunia, kata Organisasi Buruh Internasional atau ILO, Senin (25/1), sepanjang tahun
lalu kehilangan seperempat miliar lebih lapangan kerja. Dalam laporan studi terbarunya di
Jenewa, Swiss, ILO menyatakan bahwa 8,8% dari total jam kerja global hilang sepanjang 2020.

DUNIA KEHILANGAN 255 JUTA LAPANGAN KERJA
Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak sangat buruk terhadap lapangan kerja di seluruh dunia
tahun lalu. Dunia, kata Organisasi Buruh Internasional atau ILO, Senin (25/1), sepanjang tahun
lalu kehilangan seperempat miliar lebih lapangan kerja.
Dalam laporan studi terbarunya di Jenewa, Swiss, ILO menyatakan bahwa 8,8% dari total jam
kerja global hilang sepanjang 2020.
"Itu setara dengan 255 juga lapangan kerja purnawaktu atau empat kali lipat lebih besar dari
jumlah lapangan kerja yang hilang selama krisis finansial global 2009," kata ILO.
Dirjen ILO Guy Ryder mengatakan, dalam konferensi pers virtual bahwa dunia lapangan kerja
global mengalami krisis paling parah sejak Depresi Besar 1930-an.
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Sejak muncul di Tiongkok setahun lalu, virus Covid-19 telah menewaskan lebih dari 2,1 juta
orang. Menginfeksi puluhan juta lainnya dan merontokkan ekonomi global.
ILO menjelaskan bahwa sekitar separuh dari jam kerja yang hilang itu dihitung dari jumlah jam
kerja yang masih dijalani oleh mereka yang masih bekerja.
Tingkat pengangguran dunia naik sebesar 1,1% atau bertambah 33 juta jiwa tahun lalu. Menjadi
total 220 juta jiwa dengan tingkat pengangguran 6,5%.
Ryder menekankan bahwa 81 juta orang lainnya tidak tercatat sebagai penganggur tapi sudah
keluar dari pasar tenaga kerja.
"Entah karena mereka tidak dapat bekerja karena adanya pembatasan-pembatasan dan jaga
jarak atau mereka sudah tidak lagi mencari kerja. Begitu pula dengan talenta, keterampilan, dan
energi mereka ikut hilang. Ini kehilangan bagi keluarganya, masyarakat kita, dan kita semua,"
tutur Ryder.
Hilangnya jam kerja sepanjang tahun lalu, lanjut ILO, berimbas pada turunnya pendapatan buruh
global hingga 8,3%. Setara dengan penurunan sekitar US$ 3,7 triliun atau 4,4% dari total produk
domestik bruto (PDB) global.
Hadirnya vaksin dan program vaksinasi Covid-19 membuka harapan bahwa dunia tak lama lagi
akan sanggup mengalahkan pandemi ini. Tapi ILO mengingatkan bahwa prospek pemulihan
pasar tenaga kerja global tahun ini lamban, tidak merata, dan tidak pasti, (afp/sn)
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neutral - Franky Sibarani (Ketua BKPM) Tenggatnya tidak berubah. RPP yang sudah selesai akan
langsung diserahkan ke Presiden untuk ditandatangani dan disahkan

Ringkasan
Sepekan menjelang tenggat penyusunan rancangan peraturan turunan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada empat aturan krusial yang belum rampung disusun
pemerintah. Problem yang kompleks dan membutuhkan koordinasi intensif lintas sektor
membuat proses penyusunannya memakan waktu lama.
Undang-undang (UU) itu memberi mandat, tiga bulan setelah UU diundangkan, peraturan
turunan dan pelaksana sudah harus tuntas. Artinya, semua peraturan turunan ditetapkan paling
lambat 2 Februari 2021.
Sementara itu, RPP di kluster ketenagakerjaan memakan waktu lama karena prosesnya harus
melibatkan forum tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja). Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan, pemerintah masih menyempurnakan RPP terkait ketenagakerjaan.

ATURAN TURUNAN BELUM BERES JELANG TENGGAT
Sepekan menjelang tenggat penyusunan rancangan peraturan turunan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada empat aturan krusial yang belum rampung disusun
pemerintah. Problem yang kompleks dan membutuhkan koordinasi intensif lintas sektor
membuat proses penyusunannya memakan waktu lama.
Undang-undang (UU) itu memberi mandat, tiga bulan setelah UU diundangkan, peraturan
turunan dan pelaksana sudah harus tuntas. Artinya, semua peraturan turunan ditetapkan paling
lambat 2 Februari 2021.
Dari 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang harus disiapkan pemerintah, ada empat
RPP yang belum diunggah pemerintah ke laman uu-ciptakeRjago.id yang disediakan sebagai
10

wadah menyerap aspirasi dan sosialisasi ke publik. Tiga di antaranya adalah RPP terkait kluster
ketenagakerjaan yang sampai sekarang masih difinalisasi di Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Franky Sibarani, Senin (25/1/2021), mengatakan,
sejumlah rancangan aturan turunan yang belum rampung harus dituntaskan beberapa hari ke
depan. "Tenggatnya tidak berubah. RPP yang sudah selesai akan langsung diserahkan ke
Presiden untuk ditandatangani dan disahkan," katanya.
Tiga aturan turunan ketenagakerjaan itu adalah RPP tentang Pekerja Kontrak Waktu Tertentu
(PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP
tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan. Satu RPP lain yang belum rampung disusun adalah RPP tentang Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang akan mengatur roh UU Cipta Kerja, yaitu perizinan berusaha
berbasis risiko.
Sementara itu, RPP di kluster ketenagakerjaan memakan waktu lama karena prosesnya harus
melibatkan forum tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja). Menteri KetenagakerJaan Ida
Fauziyah mengatakan, pemerintah masih menyempurnakan RPP terkait ketenagakerjaan.
Ida meyakini, RPP tentang PKWT, Alih Daya, dan PHK dapat segera dituntaskan karena tinggal
menunggu penyempurnaan isi draf. Sementara terkait RPP Pengupahan, pemerintah baru selesai
menyerap aspirasi dengan Dewan Pengupahan Nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi meyakini, semua rancangan
peraturan turunan yang tersisa dapat dituntaskan dalam waktu satu pekan ini sebelum tenggat
akhir. Meski pembahasan RPP tentang JKP kini baru setengah jalan, prosesnya diyakini tidak
akan memakan waktu lama seperti saat penyusunan draf dengan kementerian/lembaga lain.
(AGE/CAS)
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BERITA FOTO - PEMBAYARAN KLAIM BP JAMSOSTEK
Berita Foto - Pembayaran Klaim BP Jamsostek
Pekerja mempersiapkan diri membersihkan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (25/1). Jumlah
klaim pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sepanjang tahun 2020 meningkat
dibanding tahun 2019. Pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BP Jamsostek tahun
lalu naik 20,01 % atau mencapai Rp 36,5 triliun.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan
sebesar Rp29.444.763.600.000
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan,

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji di 2020. BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut sudah
diberikan kepada 24.537.303 pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Berikut fakta-fakta
pekerja sangat menanti BLT Rp1,2 Juta, yang telah dirangkum Okezone, Senin (25/1/2021).

MENAKER BOCORKAN PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI RP2,4 JUTA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji di 2020. BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut sudah
diberikan kepada 24.537.303 pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Berikut fakta-fakta pekerja sangat menanti BLT Rp1,2 Juta, yang telah dirangkum Okezone,
Senin (25/1/2021).
1. Menaker Berikan Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, tercatat BSU
termin I sudah disalurkan kepada 12.293.134 pekerja. Sementara, pada termin II sebanyak
12.244.168 penerima.
"Total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000," kata Ida dalam
Instagram @kemnaker yang dikutip Okezone.
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2. Masih Ada Sejumlah Rekening Belum Dapat BSU di 2020
Ida mengatakan, masih ada sejumlah rekening yang belum dapat tersalurkan BLT subsidi gaji.
Dikarenakan beberapa hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening
sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak
sesuai dengan NIK, dibekukan.
"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida.
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Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2020 Tumbuh 10,5%
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positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Syarat mutlak adalah
investasi yang memadai, investasi berkualitas dan ini sudah terasa. Investasi tak hanya berpusat
di Jawa tapi juga Luar Jawa, sehingga semakin banyak dan merata penyerapan tenaga kerjanya

Ringkasan
BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim penciptaan lapangan kerja dari
investasi baru pada tahun lalu mencapai 1.156.361 orang. Angka ini naik 10,5% dibandingkan
dengan 2019 sebanyak 1.033.835 tenaga kerja. Ini berarti ada pertumbuhan penyerapan tenaga
kerja pada 2020 sebesar 7,13% year on year (yoy) dibandingkan dengan tahun 2019. Sebagai
catatan, tahun 2018, realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 960.052 tenaga kerja.

PENYERAPAN TENAGA KERJA TAHUN 2020 TUMBUH 10,5%
BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim penciptaan lapangan kerja dari
investasi baru pada tahun lalu mencapai 1.156.361 orang. Angka ini naik 10,5% dibandingkan
dengan 2019 sebanyak 1.033.835 tenaga kerja. Ini berarti ada pertumbuhan penyerapan tenaga
kerja pada 2020 sebesar 7,13% year on year (yoy) dibandingkan dengan tahun 2019. Sebagai
catatan, tahun 2018, realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 960.052 tenaga kerja.
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja tahun lalu sejalan dengan realisasi investasi yang
tumbuh 2,3% yoy menjadi Rp 826,3 triliun. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, kualitas
penyerapan tenaga kerja membaik, sejalan penyebaran investasi yang merambah ke Luar Jawa.
"Syarat mutlak adalah investasi yang memadai, investasi berkualitas dan ini sudah terasa.
Investasi tak hanya berpusat di Jawa tapi juga Luar Jawa, sehingga semakin banyak dan merata
penyerapan tenaga kerjanya," ujar Bahlil, Senin (25/1).
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negative - Kompol Berry (Kasatreskrim Polres Banyumas) Pelaku diberi upah oleh bos korban di
Malaysia sebesar 6 ribu ringgit atau sekitar Rp 20 juta

Ringkasan
Bekerja di negeri seberang masih memikat warga negara Indonesia. Penghasilan besar menjadi
daya tarik para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI. Sebagian orang bahkan tak menyoal
legalitas dokumen keberangkatan. Tidak juga mempertimbangkan faktor keselamatan jaminan
perlindungan tenaga kerja. Sebut saja kasus yang baru saja dirilis Polresta Banyumas, Senin
(25/1/2021). Unit IV Sat Reskrim Polresta Banyumas mengungkap kasus tindak pidana
penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal, Kamis (21/1/2021).

MODUS MAKELAR TKI DI BANYUMAS SALURKAN PEREMPUAN MUDA SECARA
ILEGAL KE MALAYSIA
Bekerja di negeri seberang masih memikat warga negara Indonesia. Penghasilan besar menjadi
daya tarik para Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI. Sebagian orang bahkan tak menyoal
legalitas dokumen keberangkatan. Tidak juga mempertimbangkan faktor keselamatan jaminan
perlindungan tenaga kerja.
Sebut saja kasus yang baru saja dirilis Polresta Banyumas, Senin (25/1/2021). Unit IV Sat
Reskrim Polresta Banyumas mengungkap kasus tindak pidana penempatan pekerja migran
Indonesia secara ilegal, Kamis (21/1/2021).
Pelaku perempuan berinisial YUN (42) warga Patikraja, Banyumas. Ia adalah kepala cabang
perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia yang berkantor di Patikraja.
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YUN menyalurkan LSA (22), warga Kemranjen Kabupaten Banyumas ke Malaysia sebagai asisten
rumah tangga. Meskipun bisa menyalurkan secara legal melalui perusahaan tempatnya bekerja,
YUN justru bermain sendiri di jalur pekerja migran ilegal.
Mula-mula, YUN membuat paspor biasa (kunjungan) dan dengan dalih LSA akan berlibur. LSA
diminta menunjukkan tiket perjalanan pulang-pergi Indonesia-Malaysia kepada petugas Imigrasi.
Sebelum berangkat ke Malaysia, LSA menginap di rumah YUN selama satu minggu. Di rumah
YUN, LSA mendapat pelatihan tentang adat istiadat orang Malaysia maupun bahasa yang
digunakan di Malaysia.
Setelah pelatihan, pelaku mendampingi korban berangkat melalui bandara di Yogyakarta dengan
tujuan Batam. Dari Batam, mereka menyeberang menggunakan kapal menuju Malaysia.
Sesampainya di Malaysia pelaku bersama korban menemui agen yang merupakan kenalan
pelaku. Agen ini yang kemudian mengantar LSA kepada bos tempat dia akan bekerja. "Pelaku
diberi upah oleh bos korban di Malaysia sebesar 6 ribu ringgit atau sekitar Rp 20 juta," kata
Kapolresta Banyumas Kombes Pol M. Firman L. Hakim melalui Kasat Reskrim Kompol Berry.
Persoalan muncul ketika LSA tidak bisa dihubungi sejak bulan Mei 2020. YUN mengaku tidak bisa
memulangkan LSA ke Indonesia dengan alasan Malaysia menerapkan lockdown keluar negara.
Polisi mengamankan YUN di Mapolresta untuk keperluan penyidikan. Polisi juga membawa
barang bukti berupa satu set komputer merek Acer, satu buah HP merk Oppo Reno 3 warna
silver, satu bundel foto copy KK, Ijazah SD SMP SMA, KTP dan biodata korban LSA dan satu
bundel foto copy persyaratan pengajuan pasport kunjungan milik korban.
"Atas perbuatannya, YUN dijerat Pasal 81 jo Pasal 69 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia," dia menegaskan.
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positive - Tegap Harjadmo (Ketua Himsataki) Kami diminta membantu mewakili Kadin Indonesia
untuk membantu pemerintah. Salah satu yang kita proritaskan adalah menciptakan lapangan
kerja ke luar negeri
positive - Tegap Harjadmo (Ketua Himsataki) Daya saing pekerja migran harus unggul serta bisa
menjadi duta bangsa di luar negeri. Salah satu caranya adalah menghadirkan investor asing
dalam bidang pelatihan dan sertifikasi yang mengikuti standar kebutuhan dari negara
penempatan yang memperkerjakan PMI

Ringkasan
Harmonisasi Integrasi Mitra Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) melakukan
penandatangan MoU dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Penandatanganan dilakukan
Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo dan Ketua Himsataki Tegap Harjadmo terkait
penugasan Himsataki sebagai ossiasi anggota luar biasa Kadin Indonesia dalam lingkup
penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri.

MOU DENGAN KADIN, HIMSATAKI AKAN CIPTAKAN LAPANGAN KERJA KE LUAR
NEGERI
Harmonisasi Integrasi Mitra Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) melakukan
penandatangan MoU dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Berita terkait Dongkrak Ekonomi,
Jokowi Tagih Komitmen Kadin Dampingi 2 Juta Petani Konflik Belum Selesai, Ketua Kadin Jabar
Terpilih Belum Bisa Ngantor Resmi Diundangkan, Pengusaha Siap Implementasikan UU Cipta
Kerja
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Penandatanganan dilakukan Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo dan Ketua Himsataki
Tegap Harjadmo terkait penugasan Himsataki sebagai ossiasi anggota luar biasa Kadin Indonesia
dalam lingkup penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri.
"Kami diminta membantu mewakili Kadin Indonesia untuk membantu pemerintah. Salah satu
yang kita proritaskan adalah menciptakan lapangan kerja ke luar negeri," kata Tegap dalam
keterangan tertulisnya, Senin (25/1).
Sebagai wakil Kadin, Himsataki berharap bisa membuka paradigma baru tetang tata kelola
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan UU 18/2017 tentang Perlindungan PMI serta
turunannya, terutama dalam hal ketrampilan, profesional, dan keunggulan pekerja migran yang
harus disiapkan sejak dini.
Dongkrak Ekonomi, Jokowi Tagih Komitmen Kadin Dampingi 2 Juta Petani
"Daya saing pekerja migran harus unggul serta bisa menjadi duta bangsa di luar negeri. Salah
satu caranya adalah menghadirkan investor asing dalam bidang pelatihan dan sertifikasi yang
mengikuti standar kebutuhan dari negara penempatan yang memperkerjakan PMI," tegasnya.
Selain itu, Himsataki memastikan akan menjalankan perintah Ketum Kadin dengan penuh
'CINTA', yakni cerdas, integritas, niat ikhlas, tuntas, dan antusias.
EDITOR: DIKI TRIANTO Tag: KADIN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PMI HIMSATAKI.
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neutral - Kompol Berry (Kasat Reskrim) Tersangka kami tangkap setelah keluarga korban TKI,
melaporkan keluarganya yang bekerja di Malaysia tidak bisa dihubungi,
neutral - Kompol Berry (Kasat Reskrim) Tersangka kami tangkap setelah keluarga korban TKI,
melaporkan keluarganya yang bekerja di Malaysia tidak bisa dihubungi,

Ringkasan
Anggota Satreskrim Polresta Banyumas menangkap seorang pelaku yang diduga melakukan
penempatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) secara ilegal. Tersangka yang ditangkap, berinisial
Yun (42), warga Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
''Tersangka kami tangkap setelah keluarga korban TKI, melaporkan keluarganya yang bekerja di
Malaysia tidak bisa dihubungi,'' kata Kasat Reskrim Kompol Berry mewakili Kapolresta Banyumas
Kombes Pol M Firman L Hakim, Senin (25/1).

POLISI BANYUMAS TANGKAP PENYALUR TKI ILEGAL
Anggota Satreskrim Polresta Banyumas menangkap seorang pelaku yang diduga melakukan
penempatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) secara ilegal. Tersangka yang ditangkap, berinisial
Yun (42), warga Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
''Tersangka kami tangkap setelah keluarga korban TKI, melaporkan keluarganya yang bekerja di
Malaysia tidak bisa dihubungi,'' kata Kasat Reskrim Kompol Berry mewakili Kapolresta Banyumas
Kombes Pol M Firman L Hakim, Senin (25/1).
Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti terkait kasus itu. ''Korbannya, sejauh ini
baru satu orang berinisial LSA (22), warga Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas,''
katanya.
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Menurut AKP Berry, kasus ini berawal dari dari tawaran Yun pada LSA untuk bekerja sebagai
ART di Malaysia. Pada korbannya, Yun mengaku sebagai perwakilan salah satu perusahaan jasa
tenaga kerja ke luar negeri yang ada di Jakarta.
''Untuk itu, korban diwajibkan menyetorkan sejumlah uang untuk biaya keberangkatan,''
katanya.
Tergiur dengan gaji yang cukup besar, LSA tertarik dengan tawaran tersebut. Seluruh proses
pemberangkatan, kemudian diurus korban dan tersangka. Antara lain, mengurus paspor dan
visa. Bahkan sebelum keberangkatan ke Malaysia, korban menginap di rumah pelaku selama
sepekan untuk mendapat pelatihan kerja.
Namun belakangan diketahui, paspor dan visa yang digunakan ternyata paspor dan visa untuk
untuk wisata atau kunjungan singkat. Sedangkan di Malaysia, korban ternyata bekerja sebagai
asisten rumah tangga pada salah satu warga setempat,'' katanya.
Atas kejadian itu, keluarga korban kemudian melaporkan kejadian itu pada polisi yang
menindaklanjuti dengan penangkapan tersangka. Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita
satu bundel foto copy KK, ijazah SD, SMP, SMA dan KTP korban LSA. ''Dalam kasus ini, tersangka
akan kami jerat dengan pasal 81 jo pasal 69 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia,'' katanya.
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neutral - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Tren penyerapan tenaga
kerja dari 2018 pergerakan naik terus dan secara kumulatif penyerapan tenaga kerja di 2020
lebih besar tingkatnya dibandingkan tahun 2019
positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Arahan Bapak Presiden
bagaimana caranya enggak boleh ada PHK dan ada penambahan tenaga kerja baru dan dekati
komunikasi sektor swasta pengusaha memang bagi mereka efektivitas dan efisiensi tidak terjadi
tapi saat ini negara itu dalam keadaan susah ayo kita tampung bareng bareng ini cuma pola
komunikasi saja
positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Jadi mohon maaf kadang
kadang sekarang kita kedepankan teknologi tinggi, jika tidak terlalu banyak berikan tenaga kerja
maka itu kita urus juga tapi kita fokus agar penciptaan lapangan kerja terjadi dengan usaha kecil
itu 3 strategi yang dilakukan. Alhamdulilah saya bangga pengusaha dalam negeri dan luar negeri
mencari solusi bareng bareng agar menciptakan satu jawaban agar penambangahan tenaga
kerja terjadi"

Ringkasan
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di sepanjang tahun
2020 Rp 826,3 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,156 juta orang. Kepala
BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja 1,156 juta orang berasal
dari 153.349 proyek investasi. Realisasi ini naik 11,90 % dibandingkan penyerapan tenaga kerja
di tahun lalu sebesar 1,033 juta orang.
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MESKI TAK MUDAH, SERAPAN TENAGA KERJA 2020 NAIK 11,90%
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di sepanjang tahun
2020 Rp 826,3 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,156 juta orang.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja 1,156 juta orang
berasal dari 153.349 proyek investasi. Realisasi ini naik 11,90 % dibandingkan penyerapan
tenaga kerja di tahun lalu sebesar 1,033 juta orang.
"Tren penyerapan tenaga kerja dari 2018 pergerakan naik terus dan secara kumulatif
penyerapan tenaga kerja di 2020 lebih besar tingkatnya dibandingkan tahun 2019,"tuturnya
dalam konferensi pers, Senin (25/1).
Kendati begitu, ia mengakui bahwa capaian realisasi penyerapan kerja justru menurun di kuartal
IV yang tercatat 294.780 atau lebih rendah 13,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu
tercatat 330.539. Namun, setidaknya terdapat tren pertumbuhan penyerapan tenaga kerja
terhitung sejak 2018.
"Kita melihat ada kecenderungan naik tapi kami akui target kami tidak tercapai untuk kuartal
IV/2020, masih kurang 7.000. Namun, secara akumulatif tetap lebih tinggi dari 2019," ujarnya.
Bahlil tak menampik di tengah tekanan pandemi covid-19 untuk meningkatkan serapan tenaga
kerja tidak mudah. Meski begitu, ia memastikan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia baik
PMA atau PMDN harus bersifat padat karya untuk mendorong pencipataan lapangan pekerjaan.
Menurutnya sepanjang tahun lalu, BKPM menerapkan tiga langkah langkah strategis yang
membuat penyerapan tenaga kerja tahun lalu justru meningkat dibandingkan tahun 2019.
Pertama BKPM meminta investasi yang masuk ke dalam negeri baik itu PMA atau PMDN untuk
mendukung investasi yang bersifat padat karya untuk dapat menciptakan lapangan kerja.
"Arahan Bapak Presiden bagaimana caranya enggak boleh ada PHK dan ada penambahan tenaga
kerja baru dan dekati komunikasi sektor swasta pengusaha memang bagi mereka efektivitas dan
efisiensi tidak terjadi tapi saat ini negara itu dalam keadaan susah ayo kita tampung bareng
bareng ini cuma pola komunikasi saja," ucapnya.
Kedua, BKPM mendrong investasi industri yang masuk tidak hanya menggunakan teknologi tinggi
tetapi juga harus mendorong investasi padat karya. Ketiga membangun pola BKPM tidak hanya
mendampingi investasi yang besar dan berteknologi tinggi, tetapi juga mendorong realisasi
investasi yang tidak terlalu besar dengan pemanfaatan teknologi yang cenderung minim.
"Jadi mohon maaf kadang kadang sekarang kita kedepankan teknologi tinggi, jika tidak terlalu
banyak berikan tenaga kerja maka itu kita urus juga tapi kita fokus agar penciptaan lapangan
kerja terjadi dengan usaha kecil itu 3 strategi yang dilakukan. Alhamdulilah saya bangga
pengusaha dalam negeri dan luar negeri mencari solusi bareng bareng agar menciptakan satu
jawaban agar penambangahan tenaga kerja terjadi"tegasnya.
Dengan demikian, untuk tahun ini BKPM akan mendorong investasi yang mendukung program
hilirisasi yang bernilai tambah dan investasi yang bersifat padat karya untuk menciptakan
lapangan pekerjaan.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
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neutral - Bahlil (Kepala BKPM) Saya bangga pengusaha dalam dan luar negeri dalam
menciptakan lapangan usaha tahun lalu bisa terjadi

Ringkasan
Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) mencatat total penyerapan tenaga kerja sepanjang
2020 sebanyak 1.156.361 orang. Angka tersebut naik 11,85 persen dari penyerapan tenaga kerja
2019 yang sebanyak 1.033.835 orang. Kepala BKPM Bahlil menjelaskan penyerapan tenaga kerja
itu berasal dari total investasi yang sebesar Rp826,3 triliun sepanjang 2020. Investasi itu terdiri
dari 153.349 proyek.

BKPM: SERAPAN TENAGA KERJA NAIK JADI 1,15 JUTA PADA 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) mencatat total penyerapan tenaga kerja sepanjang
2020 sebanyak 1.156.361 orang. Angka tersebut naik 11,85 persen dari penyerapan tenaga kerja
2019 yang sebanyak 1.033.835 orang.
Kepala BKPM Bahlil menjelaskan penyerapan tenaga kerja itu berasal dari total investasi yang
sebesar Rp826,3 triliun sepanjang 2020. Investasi itu terdiri dari 153.349 proyek.
"Pergerakan tenaga kerja ini terlihat naik terus," ucap Bahlil dalam Konferensi Pers Virtual
Realisasi Investasi Kuartal IV 2020, Senin (25/1).
Berdasarkan data BKPM, penyerapan tenaga kerja paling banyak terjadi pada kuartal I 2020
sebanyak 330.539 orang. Sementara, penyerapan tenaga kerja pada kuartal II 2020 sebanyak
263.109 orang, kuartal III 2020 sebanyak 295.387 orang, dan kuartal IV 2020 sebanyak 294.780
orang.
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Bahlil menyatakan ada tiga jurus yang dilakukan BKPM dalam meningkatkan penyerapan tenaga
kerja sepanjang tahun lalu. Pertama, BKPM minta ke investor untuk mengalihkan pekerjaan yang
dilakukan oleh mesin ke tenaga manusia.
Kedua, mendorong investasi tak hanya di sektor teknologi, tapi juga padat karya. Ketiga, tak
hanya fokus pada perusahaan besar yang lebih banyak menggunakan teknologi, tapi juga ke
investor kecil yang membuka banyak lapangan pekerjaan.
"Saya bangga pengusaha dalam dan luar negeri dalam menciptakan lapangan usaha tahun lalu
bisa terjadi," ujar Bahlil.
Diketahui, investasi sepanjang 2020 terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar
Rp413,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp412,8 triliun. Jumlah investasi
lokal naik 7 persen, sedangkan investasi asing turun 2,4 persen.
Kontributor investasi terbesar pada tahun lalu masih berasal dari lokal, yakni 50,1 persen.
Sementara, asing menyumbang 49,9 persen dari total investasi.
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neutral - Aviliani (Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF))
Sektor pertambangan akan menjadi andalan bagi penyerapan tenaga kerja tahun ini. Dengan
catatan, pemerintah harus mendorong keahlian sumber daya manusia [SDM] lokal agar investor
tidak memilih tenaga kerja dari luar, khususnya investor asal China
positive - Aviliani (Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF))
Sektor yang paling cepat penyerapan tenaga kerjanya adalah pariwisata. Terutama di daerahdaerah yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Di sektor pariwisata, tanpa perlu
investasi yang besar pun orang masih akan tetap dating

Ringkasan
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menilai ada
3 sektor yang berpotensi menyerap investasi serta tenaga kerja tahun ini. Menurut Aviliani, ketiga
sektor tersebut antara lain pertambangan, infrastruktur, dan pariwisata. "Sektor pertambangan
akan menjadi andalan bagi penyerapan tenaga kerja tahun ini. Dengan catatan, pemerintah
harus mendorong keahlian sumber daya manusia [SDM] lokal agar investor tidak memilih tenaga
kerja dari luar, khususnya investor asal China," kata Aviliani kepada Bisnis, Senin (25/1/2021).

INI 3 SEKTOR YANG PALING BERPOTENSI SERAP TENAGA KERJA PADA 2021
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menilai ada
3 sektor yang berpotensi menyerap investasi serta tenaga kerja tahun ini. Menurut Aviliani, ketiga
sektor tersebut antara lain pertambangan, infrastruktur, dan pariwisata.
"Sektor pertambangan akan menjadi andalan bagi penyerapan tenaga kerja tahun ini. Dengan
catatan, pemerintah harus mendorong keahlian sumber daya manusia [SDM] lokal agar investor
tidak memilih tenaga kerja dari luar, khususnya investor asal China," kata Aviliani kepada Bisnis,
Senin (25/1/2021).
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Terkait dengan upaya mendorong peningkatan keahlian SDM tersebut, Aviliani mengusulkan
agar program Kartu Prakerja juga bisa menyediakan pelatihan mengenai sektor pertambangan.
Sementara untuk infrastruktur, Aviliani menilai sektor tersebut memiliki potensi setelah
mendapatkan anggaran sangat besar dari pemerintah. Pemanfaatan anggaran yang efektif,
lanjutnya, bahkan dapat menggerakkan perekonomian pada kuartal I/2021.
Hal yang cukup mengejutkan datang dari sektor pariwisata. Kendati babak belur akibat pandemi
Covid-19 pada 2020, Aviliani meyakini sektor tersebut akan pulih cukup cepat karena bergantung
kepada mobilitas masyarakat yang sebenarnya bisa dipulihkan dengan penerapan protocol
kesehatan yang baik.
"Sektor yang paling cepat penyerapan tenaga kerjanya adalah pariwisata. Terutama di daerahdaerah yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Di sektor pariwisata, tanpa perlu
investasi yang besar pun orang masih akan tetap dating," sambungnya.
Kendati demikian, realisasi target investasi dan penyerapan tenaga kerja tahun ini diprediksi
masih akan berat. Dengan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 3 persen, lanjutnya, realisasi
tersebut bisa dicapai jika pemerintah bisa menjamin sektor-sektor potensial berjalan dengan baik
tahun ini.
Pemerintah mencatat realisasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebanyak 294.780 orang
dari instrumen investasi senilai Rp214,7 triliun pada kuartal IV/2020. Realisasi tersebut turun
sedikit dari kuartal sebelumnya, yakni 295.387 orang dengan investasi senilai Rp209 triliun.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi yang masuk ke Tanah Air
bisa mencapai Rp900 triliun pada tahun ini. Taret ini lebih tinggi dari target yang dipasang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) senilai Rp856 triliun dengan sedikitnya 1,3 juta
lapangan kerja bisa turut tersedia.
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negative - Guy Ryder (kepala ILO) Ini merupakan krisis terparah untuk dunia kerja sejak Great
Depression pada era 1930-an

Ringkasan
Studi terbaru Organisasi Perburuhan Internasional ( International Labour Organization / ILO )
mencatat jumlah jam kerja global merosot 8,8 persen pada 2020 dibandingkan tahun
sebelumnya. Angka itu setara dengan hilangnya 255 juta pekerjaan penuh waktu. "Ini
merupakan krisis terparah untuk dunia kerja sejak Great Depression pada era 1930-an," kata
Ketua ILO Guy Ryder dalam pernyataan yang dikutip dari AFP, Senin (25/1). Dalam laporan itu,
ILO menerangkan jumlah jam kerja yang hilang tahun lalu empat kali lebih besar dari kondisi
krisis finansial global pada 2009.

ILO CATAT 255 JUTA PEKERJAAN PENUH WAKTU HILANG PADA 2020
Studi terbaru Organisasi Perburuhan Internasional ( International Labour Organization / ILO )
mencatat jumlah jam kerja global merosot 8,8 persen pada 2020 dibandingkan tahun
sebelumnya. Angka itu setara dengan hilangnya 255 juta pekerjaan penuh waktu.
"Ini merupakan krisis terparah untuk dunia kerja sejak Great Depression pada era 1930-an," kata
Ketua ILO Guy Ryder dalam pernyataan yang dikutip dari AFP, Senin (25/1).
Dalam laporan itu, ILO menerangkan jumlah jam kerja yang hilang tahun lalu empat kali lebih
besar dari kondisi krisis finansial global pada 2009.
Pandemi virus corona membuat sektor ketenagakerjaan babak belur. Sejak muncul pada awal
tahun lalu, covid-19 telah membunuh lebih dari 2,1 juta orang. Banyak orang juga kehilangan
pekerjaan.
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Ryder menerangkan sekitar separuh dari jumlah jam kerja yang hilang berasal dari berkurangnya
jam kerja dari karyawan.
Hilangnya jam kerja itu membuat pendapatan pekerja global merosot 8,3 persen atau sekitar
US$3,7 triliun. Angka itu setara dengan 4,4 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global.
Sementara itu, angka pengangguran global meningkat 1,1 persen atau 33 juta orang menjadi
220 juta.
Penyebabnya, mereka tidak bisa kerja karena pembatasan era pandemi, kewajiban sosial, hingga
menyerah untuk mencari kerja.
(afp/sfr).
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negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Dari 153 WNA tersebut sudah memiliki izin kerja di 41 perusahaan dan izin tinggal terbatas
di Indonesia
negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Binapenta dan PKK)) Dalam surat Satgas tersebut dijelaskan bahwa pelaku perjalanan
internasional yang berstatus WNA dikecualikan untuk pemegang izin tinggal diplomatik dan izin
tinggal dinas. Lalu, pemegang kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyatakan sebanyak 153 warga negara China
yang datang ke Indonesia memiliki izin kerja di 41 perusahaan. Kedatangan mereka telah
dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. "Dari 153 WNA
tersebut sudah memiliki izin kerja di 41 perusahaan dan izin tinggal terbatas di Indonesia," terang
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan
PKK) Suhartono Kemnaker kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/1).

KEMNAKER SEBUT 153 WN CHINA BEKERJA DI 41 PERUSAHAAN
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyatakan sebanyak 153 warga negara China
yang datang ke Indonesia memiliki izin kerja di 41 perusahaan. Kedatangan mereka telah
dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
"Dari 153 WNA tersebut sudah memiliki izin kerja di 41 perusahaan dan izin tinggal terbatas di
Indonesia," terang Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Binapenta dan PKK) Suhartono Kemnaker kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/1).
Ia menuturkan izin tersebut diberikan sebelum Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam masa pandemi
32

Covid-19. Aturan tersebut berisi larangan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia
sampai 8 Februari 2021 mendatang.
Namun, Suhartono menuturkan 153 warga negara tersebut masuk dalam pengecualian
perjalanan internasional dalam aturan itu.
"Dalam surat Satgas tersebut dijelaskan bahwa pelaku perjalanan internasional yang berstatus
WNA dikecualikan untuk pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Lalu, pemegang
kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap," katanya.
Namun, ia tidak menjawab saat ditanya sektor perusahaan yang mempekerjakan para Tenaga
Kerja Asing (TKA) tersebut. Suhartono juga enggan menjawab keahlian yang dimiliki para TKA
China itu sehingga mendesak untuk didatangkan ke Indonesia.
Sebelumnya, Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ahmad
Nursaleh menerangkan TKA China tersebut masuk dalam pengecualian WNA yang dilarang
masuk ke Indonesia.
Ahmad menjelaskan 150 orang diantaranya memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin
Tinggal Tetap (ITAP). Sementara tiga lainnya memiliki visa diplomatik. Ia mengatakan setelah
mendarat setiap penumpang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan
dokumen keimigrasian.
Foto kedatangan WNA China itu sempat viral di media sosial. Mereka bersiap menaiki bus yang
membawa mereka dari Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Dalam foto itu, para TKA China
terlihat memakai hazmat dan masker khusus.
(ulf/sfr).

33

Judul

Serapan Tenaga Kerja Bisa Capai 2,5 Juta Tahun Ini, Asalkan.

Nama Media
Newstrend

bisnis.com
Penyerapan Tenaga Kerja
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210125/12/1347641/serapantenaga-kerja-bisa-capai-25-juta-tahun-ini-asalkan

Halaman/URL
Jurnalis

Rahmad Fauzan

Tanggal

2021-01-25 20:08:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Ditjen Binapenta

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
positive - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Pemerintah harus memetakan kembali sektor-sektor mana saja yang bisa dimaksimalkan untuk
penyerapan tenaga kerja, termasuk sektor UMKM yang berkontribusi hingga 60 persen bagi
pertumbuhan ekonomi
negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Persoalannya, investor masih menunggu kepastian kondisi ekonomi Indonesia. Namun, saya
optimistis kalau vaksinasi berhasil dan positive rate Covid-19 menurun, investor akan tertarik
untuk masuk. Pasalnya, kita juga memiliki UU Ciptaker yang memberikan harapan buat mereka

Ringkasan
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar optimistis
penyerapan tenaga kerja tahun ini bisa mencapai angka 2-2,5 juta orang.
Tidak hanya melalui instrumen investasi, penyerapan juga akan dikontribusi oleh sektor usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Timboel, sinergi antara penyerapan tenaga kerja dari instrumen investasi dan sektor
UMKM yang diperkirakan bisa menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja tahun ini, menjadi kunci
bagi pemerintah dalam memetakan sektor-sektor yang berpotensi memberikan efek positif.

SERAPAN TENAGA KERJA BISA CAPAI 2,5 JUTA TAHUN INI, ASALKAN.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar optimistis
penyerapan tenaga kerja tahun ini bisa mencapai angka 2-2,5 juta orang.
Tidak hanya melalui instrumen investasi, penyerapan juga akan dikontribusi oleh sektor usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
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Menurut Timboel, sinergi antara penyerapan tenaga kerja dari instrumen investasi dan sektor
UMKM yang diperkirakan bisa menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja tahun ini, menjadi kunci
bagi pemerintah dalam memetakan sektor-sektor yang berpotensi memberikan efek positif.
"Pemerintah harus memetakan kembali sektor-sektor mana saja yang bisa dimaksimalkan untuk
penyerapan tenaga kerja, termasuk sektor UMKM yang berkontribusi hingga 60 persen bagi
pertumbuhan ekonomi," kata Timboel kepada Bisnis, Senin (25/1/2021).
Selain itu, pemerintah diharapkan mampu memastikan penanganan Covid-19 di Tanah Air
membaik, baik dengan program vaksinasi maupun penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut
diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sehingga terjadi perputaran barang dan jasa.
Timboel menilai apabila kasus positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi penyerapan tenaga kerja
akan terhambat karena investor diperkirakan akan kembali wait and see jika kembali berhadap
dengan kondisi tersebut.
"Persoalannya, investor masih menunggu kepastian kondisi ekonomi Indonesia. Namun, saya
optimistis kalau vaksinasi berhasil dan positive rate Covid-19 menurun, investor akan tertarik
untuk masuk. Pasalnya, kita juga memiliki UU Ciptaker yang memberikan harapan buat mereka,"
kata Timboel.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus mendorong konsumsi masyakarat menengah ke atas
dengan membuka sektor-sektor yang menjadi sasaran konsumsi mereka sebagai satu-satunya
kalangan yang masih memiliki uang.
Sebagai informasi, pemerintah mencatat realisasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia
sebanyak 294.780 orang dari instrumen investasi senilai Rp214,7 triliun pada kuartal IV/2020.
Realisasi tersebut turun sedikit dari kuartal sebelumnya, yakni 295.387 orang dengan investasi
senilai Rp209 triliun.
Tahun ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi yang masuk ke
Tanah Air bisa mencapai Rp900 triliun, lebih tinggi dari target yang dipasang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) senilai Rp856 triliun dengan sedikitnya 1,3 juta lapangan
kerja bisa turut tersedia.
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positive - Agnes Ide Megawati (Departemen Media dan Hubungan Masyarakat PT IWIP) Dan
untuk selalu diberikan sebelum mulai bekerja
positive - Agnes Ide Megawati (Departemen Media dan Hubungan Masyarakat PT IWIP) PT IWIP
juga memberikan pelayanan kesehatan berupa klinik IWIP, yang melayani perawatan rawat
jalan,, observasi dan
neutral - Agnes Ide Megawati (Departemen Media dan Hubungan Masyarakat PT IWIP) Kalau
ada karyawan meninggal dan kecelakaan selama ini tim Industrial Relations juga membantu
keluarga karyawan tersebut mendapatkan santunan dari program BPJS Ketenagakerjaan

Ringkasan
Dalam satu tahun terakhir, pemberitaan mengenai kecelakaan dan sakit yang dialami para
pekerja PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, memang kerap
muncul di media massa. Departemen Media dan Hubungan Masyarakat PT IWIP, Agnes Ide
Megawati, saat dihubungi perihal tersebut, mengaku pihaknya selama ini selalu mengedepankan
sistem keamanan dan kesehatan para pekerja.

KERAP TERJADI KECELAKAAN DAN SAKIT DI AREA PERUSAHAAN, INI PENJELASAN
PT IWIP
Dalam satu tahun terakhir, pemberitaan mengenai kecelakaan dan sakit yang dialami para
pekerja PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, memang kerap
muncul di media massa.
Departemen Media dan Hubungan Masyarakat PT IWIP, Agnes Ide Megawati, saat dihubungi
perihal tersebut, mengaku pihaknya selama ini selalu mengedepankan sistem keamanan dan
kesehatan para pekerja.
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"Dan untuk selalu diberikan sebelum mulai bekerja," ucap Agnes, Senin (25/1).
Agnes lantas mengirim sebuah video yang berisi tentang gambaran fasilitas kesehatan dan
keselamatan kerja karyawan PT IWIP.
"PT IWIP juga memberikan pelayanan kesehatan berupa klinik IWIP, yang melayani perawatan
rawat jalan,, observasi dan," begitu bunyi keterangan dalam deskripsi akun YouTube resmi PT
IWIP.
Kendati begitu, soal data rentetan peristiwa kecelakaan maupun sakitnya para karyawan hingga
berujung meninggal dunia di area atau jalan menuju titik lokasi kerja, belum dibeberkan pihak
PT IWIP.
"Kalau ada karyawan meninggal dan kecelakaan selama ini tim Industrial Relations juga
membantu keluarga karyawan tersebut mendapatkan santunan dari program BPJS
Ketenagakerjaan," jelas Agnes, dan terus meminta agar kru cukup melihatnya di video yang ia
kirim melalui aplikasi pesan singkat.
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positive - Bob Azzam (Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang
Ketenagakerjaan) Menurut saya, pemerintah tidak perlu ragu-ragu dan memang harus memilih
sektor-sektor yang memberikan multiplier effect. Selama ini kan bantuan-bantuan dari
pemerintah baru untuk membantu pelaku usaha dalam bertahan. Supply dan demand duaduanya harus dibantu. Supply harus dibantu dengan modal kerja dan demand melalui insentifinsentif
neutral - Bob Azzam (Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang
Ketenagakerjaan) Dengan kata lain, pembatasan-pembatasan diganti menjadi insentif. Kalau 2
hal itu bisa berjalan, dibantu dengan stimulus yang efektif, saya yakin penyerapan tenaga kerja
akan jauh lebih baik tahun ini

Ringkasan
Tren positif realisasi investasi tahun lalu dinilai masih perlu diiringi dengan strategi yang jitu
dalam pemulihan ekonomi nasional agar memulihkan penyerapan tenaga kerja. Caranya,
pemerintah harus pintar-pintar memilih sektor yang mempunyai multiplier effect serta
memungkinkan untuk melakukan ekspansi tahun ini. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azzam mengatakan sektor-sektor yang memiliki multiplier
effect dan memungkinkan untuk berekspansi dalam situasi pandemi Covid-19 adalah
manufaktur, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasalnya, ketiga sektor
tersebut sangat kontributif dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta
penyediaan kebutuhan dasar untuk konsumsi masyarakat.
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PEMERINTAH HARUS SELEKTIF PILIH SEKTOR ANDALAN GENJOT LAPANGAN
KERJA
Tren positif realisasi investasi tahun lalu dinilai masih perlu diiringi dengan strategi yang jitu
dalam pemulihan ekonomi nasional agar memulihkan penyerapan tenaga kerja. Caranya,
pemerintah harus pintar-pintar memilih sektor yang mempunyai multiplier effect serta
memungkinkan untuk melakukan ekspansi tahun ini.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azzam
mengatakan sektor-sektor yang memiliki multiplier effect dan memungkinkan untuk berekspansi
dalam situasi pandemi Covid-19 adalah manufaktur, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM).
Pasalnya, ketiga sektor tersebut sangat kontributif dalam hal penyerapan tenaga kerja,
pertumbuhan ekonomi, serta penyediaan kebutuhan dasar untuk konsumsi masyarakat.
"Menurut saya, pemerintah tidak perlu ragu-ragu dan memang harus memilih sektor-sektor yang
memberikan multiplier effect. Selama ini kan bantuan-bantuan dari pemerintah baru untuk
membantu pelaku usaha dalam bertahan.
Supply dan demand dua-duanya harus dibantu.
Supply harus dibantu dengan modal kerja dan demand melalui insentif-insentif," ujar Bob kepada
Bisnis, Senin (25/1/2021).
Dia menambahkan pemerintah mesti mendukung mobilitas logistik bagi sektor-sektor tersebut.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diharapkan hanya mengontrol
pergerakan masyarakat dan tidak membatasi mobilitas logistik.
Pemerintah juga diharapkan dapat merelaksasi sektor ketenagakerjaan dengan membuka semua
instrumen penyerapan tenaga kerja, baik itu melalui pembukaan kesempatan magang maupun
pekerjaan sementara ( temporary work ).
Upaya-upaya tersebut, lanjutnya, dapat diiringi oleh UU No. 11/2021 tentang Cipta Kerja dengan
mentrasformasi negative investment menjadi positive list.
"Dengan kata lain, pembatasan-pembatasan diganti menjadi insentif. Kalau 2 hal itu bisa
berjalan, dibantu dengan stimulus yang efektif, saya yakin penyerapan tenaga kerja akan jauh
lebih baik tahun ini," kata Bob.
Sebagai informasi, pemerintah mencatat realisasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia
sebanyak 294.780 orang dari instrumen investasi senilai Rp214,7 triliun pada kuartal IV/2020.
Realisasi tersebut turun sedikit dari kuartal sebelumnya, yakni 295.387 orang dengan investasi
senilai Rp209 triliun.
Tahun ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi yang masuk ke
Tanah Air bisa mencapai Rp900 triliun, lebih tinggi dari target yang dipasang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) senilai Rp856 triliun dengan sedikitnya 1,3 juta lapangan
kerja bisa turut tersedia.
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neutral - Andi Darmawan Bintang (KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel) Enam
perusahaan ini terdiri dari bidang industri dan pabrik makanan. Mereka belum memungkinkan
untuk mengikuti UMP tahun 2021, jadi masih memberi upah sesuai dengan UMP 2020
positive - Andi Darmawan Bintang (KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel) Ini bisa,
yang penting sudah disepakati oleh seluruh pihak terkait. Ini sebagai upaya agar perekonomian
di masa normal baru tetap berjalan, makanya sejumlah kebijakan pun dikeluarkan. Kebijakan ini
juga sudah dituangkan melalui surat edaran
negative - Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan) Jika kita mendapati saat pemeriksaan
maupun adanya laporan, tentu akan ada langkah normatif, kemudian diberikan teguran, pidana,
dan kita akan menindaklanjuti untuk pemeriksaan

Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan mencatat telah menerima
laporan dari enam perusahaan untuk penangguhan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
sebesar Rp3.165.000 untuk 2021. Kepala Disnakertrans Sulsel Andi Darmawan Bintang di
Makassar, Senin, mengemukakan enam perusahaan ini belum mampu menerapkan UMP yang
telah ditetapkan karena masih terdampak pembatasan sosial akibat penyebaran virus corona
jenis baru.

DISNAKERTRANS SULSEL CATAT ENAM PERUSAHAAN TUNDA PENERAPAN UMP
2021
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan mencatat telah menerima
laporan dari enam perusahaan untuk penangguhan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
sebesar Rp3.165.000 untuk 2021.
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Kepala Disnakertrans Sulsel Andi Darmawan Bintang di Makassar, Senin, mengemukakan enam
perusahaan ini belum mampu menerapkan UMP yang telah ditetapkan karena masih terdampak
pembatasan sosial akibat penyebaran virus corona jenis baru.
"Enam perusahaan ini terdiri dari bidang industri dan pabrik makanan. Mereka belum
memungkinkan untuk mengikuti UMP tahun 2021, jadi masih memberi upah sesuai dengan UMP
2020," ujar Andi Darmawan.
Berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020
tentang penetapan upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, kenaikan UMP dua
persen dari Rp3.103.800 per bulan menjadi Rp3.165.876 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2021.
Hanya saja, menurut Andi Darmawan penundaan implementasi UMP 2021 pada sejumlah
perusahaan tersebut memungkinkan untuk dilakukan, dengan catatan adanya kesepakatan
antara pekerja dan pemberi kerja yang dituangkan dalam berita acara.
"Ini bisa, yang penting sudah disepakati oleh seluruh pihak terkait. Ini sebagai upaya agar
perekonomian di masa normal baru tetap berjalan, makanya sejumlah kebijakan pun
dikeluarkan. Kebijakan ini juga sudah dituangkan melalui surat edaran," katanya.
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memutuskan menaikkan UMP Sulsel sebesar dua
persen per 1 Januari 2021, meski Menteri Ketenagakerjaan menyarankan para gubernur
melakukan penyesuaian dengan tidak menaikkan UMP pada masa pandemi COVID-19.
Saat ini, para pengawas dari Disnakertrans Sulsel mulai dikerahkan untuk mengawal realisasi
peraturan Gubernur Sulsel terkait UMP Sulsel 2021.
Pengawasan dilakukan dengan dua cara, yakni melalui laporan dari masyarakat dan temuan saat
dilakukan pemeriksaan pada sebuah perusahaan.
"Jika kita mendapati saat pemeriksaan maupun adanya laporan, tentu akan ada langkah
normatif, kemudian diberikan teguran, pidana, dan kita akan menindaklanjuti untuk
pemeriksaan," ujarnya.
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negative - Pri Suprayitno (Direktur PT Pusat Studi Apindo) Ada pembatasan usia ketika peserta
dapat menerima manfaat dari JKP [Jaminan Kehilangan Pekerjaan]
negative - Pri Suprayitno (Direktur PT Pusat Studi Apindo) Jadi dari JKK yang sudah perusahaan
tanggung saat ini, ke depannya terserah. Kami tidak ingin ada pembayaran. Jadi iuran diambil
dari kewajiban yang sudah dibayarkan yaitu JKK dan sisanya pemerintah
negative - Pri Suprayitno (Direktur PT Pusat Studi Apindo) Ini 4 isu yang jadi pembahasan ketiga
pihak dan setiap pihak punya argumentasi yang belum bulat

Ringkasan
Perwakilan pengusaha mengemukakan terdapat 4 isu krusial yang mengemuka dalam
pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan,
salah satu aturan turunan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11/2020
tentang Cipta Kerja. Direktur PT Pusat Studi Apindo Pri Suprayitno mengemukakan isu krusial ini
menyangkut konsep pemberian manfaat yang diharapkan murni hanya menyasar para pekerja
dengan risiko kehilangan pekerjaan, bukan pencari kerja baru. Dia menjelaskan pekerja baru
atau fresh graduate memiliki jaminan pelatihan sendiri dalam bentuk Kartu Prakerja.

INI 4 ISU KRUSIAL PEMBAHASAN RPP JKP VERSI PENGUSAHA
Perwakilan pengusaha mengemukakan terdapat 4 isu krusial yang mengemuka dalam
pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan,
salah satu aturan turunan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11/2020
tentang Cipta Kerja.
Direktur PT Pusat Studi Apindo Pri Suprayitno mengemukakan isu krusial ini menyangkut konsep
pemberian manfaat yang diharapkan murni hanya menyasar para pekerja dengan risiko
kehilangan pekerjaan, bukan pencari kerja baru.
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Dia menjelaskan pekerja baru atau fresh graduate memiliki jaminan pelatihan sendiri dalam
bentuk Kartu Prakerja.
"Ada pembatasan usia ketika peserta dapat menerima manfaat dari JKP [Jaminan Kehilangan
Pekerjaan]," kata Pri yang juga menjadi salah satu perwakilan pengusaha dalam perundingan
tripartit, Senin (25/01/2021).
Isu kedua yang menjadi fokus pembahasan adalah soal rekomposisi iuran program. Dia
mengatakan pengusaha tidak ingin ada skema pembayaran baru sehingga pendanaan program
ini diharapkan berasal dari sumber iuran yang sudah ada seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK).
"Jadi dari JKK yang sudah perusahaan tanggung saat ini, ke depannya terserah. Kami tidak ingin
ada pembayaran. Jadi iuran diambil dari kewajiban yang sudah dibayarkan yaitu JKK dan sisanya
pemerintah," kata Pri.
Adapun hal ketiga menyangkut informasi pasar kerja. Pri menyatakan selama ini informasi pasar
kerja dikelola oleh pemerintah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di daerah.
Pengusaha mengusulkan platform penyedia informasi kerja seperti LinkedIn dan JobStreet dapat
lebih dilibatkan ke depannya sehingga informasi yang diterima peserta dapat lebih beragam.
Isu terakhir, sambung Pri, berkaitan dengan frekuensi manfaat yang dapat diterima peserta JKP
selama ia berstatus sebagai kelompok yang berhak. Dalam kasus pekerja menjadi korbak
pemutusan hubungan kerja lebih dari sekali, Pri mengatakan uang manfaat tentu akan ikut
berkurang.
"Ini 4 isu yang jadi pembahasan ketiga pihak dan setiap pihak punya argumentasi yang belum
bulat," kata Pri.
Substansi dalam RPP JKP sendiri telah dikemukakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI belum lama ini.
Substansi pertama mencakup kepesertaan program JKP yang berasal dari peserta penerima upah
dan harus mengikuti empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).
Ida juga menjelaskan penyelenggara program JKP terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan
Kemenaker di mana BPJS Ketenagakerjaan bakal mengurusi ihwal manfaat tunai ( cash benefit
), sedangkan Kemenaker berkaitan dengan pelatihan dan proses pencarian kerja.
Ketiga, kriteria PHK bagi penerima program JPK adalah apabila perusahaan melakukan
penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan status, mengalami kerugian, tutup dan
pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. Kriteria tersebut dengan
mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total.
Keempat, dari segi eligibilitas, ketentuan minimal masa kepesertaan program JKP adalah 24
bulan, masa iuran 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama enam bulan.
Kelima, manfaat program JKP diberikan selama paling lama enam bulan dengan persentase
tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional.
Keenam, dari sisi iuran terdapat batas atas upah, yakni sesuai plafon ( ceiling ) Jaminan Pensiun
atau menggunakan rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya dari rekomposisi iuran JKK,
modal awal, dan iuran pemerintah.
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neutral - Maruli Silitonga (Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Sumut) Penetapan UMK
ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumut berdasarkan Nomor 188.44/528/KPTS /2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumut Tahun 2021 sebesar Rp 2.499.423,06

Ringkasan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ( Pemprov Sumut ) akhirnya menetapkan upah minimum
kabupaten/kota ( UMK ) di Sumut untuk tahun 2021. Dalam melakukan penetapan UMK itu,
hanya upah pekerja di Kota Medan yang mengalami kenaikan. Sedangkan daerah lainnya masih
tetap sama dengan upah pada tahun 2020. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga
Kerja Sumut, Maruli Silitonga mengatakan, kenaikan UMK di Medan sebesar Rp 107.341.
Sehingga, jika upah yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp 3.222.526 naik menjadi Rp
3.329.867. Kenaikan upah ini sekitar 3,3 persen dari UMK pada tahun sebelumnya di daerah
tersebut.

GUBERNUR SUMUT TETAPKAN UMK 2021 DI 28 KABUPATEN/KOTA
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ( Pemprov Sumut ) akhirnya menetapkan upah minimum
kabupaten/kota ( UMK ) di Sumut untuk tahun 2021.
Dalam melakukan penetapan UMK itu, hanya upah pekerja di Kota Medan yang mengalami
kenaikan. Sedangkan daerah lainnya masih tetap sama dengan upah pada tahun 2020.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Sumut, Maruli Silitonga mengatakan,
kenaikan UMK di Medan sebesar Rp 107.341. Sehingga, jika upah yang diterima pada tahun
2020 sebesar Rp 3.222.526 naik menjadi Rp 3.329.867. Kenaikan upah ini sekitar 3,3 persen
dari UMK pada tahun sebelumnya di daerah tersebut.
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"Penetapan UMK ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumut berdasarkan Nomor
188.44/528/KPTS /2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumut Tahun 2021 sebesar
Rp 2.499.423,06," ujar Maruli Silitonga di Medan, Senin (25/1/2021).
Menurut Maruli, keputusan gubernur menindaklanjuti keputusan berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan setelah memperhatikan usulan
UMK bupati dan wali kota tentang nilai UMK 2021.
Berikut, penetapan UMK 2021 untuk kabupaten/kota di Sumut: 1. Medan Rp 3.329.867 2. Deli
Serdang Rp 3.118.592 3. Asahan Rp 2.814.734 4. Binjai Rp 2.614.781 5. Dairi Rp 2.504.195 6.
Humbang Hasundutan Rp 2.524.032 7. Karo Rp 3.070.354 8. Labuhan Batu Rp 2.895.289 9.
Labuhanbatu Selatan Rp 2.930.970 10. Labuhanbatu Utara Rp 2.869.292 11. Langkat Rp
2.710.988 12. Mandailing Natal Rp 2.691.808 13. Nias Rp 2.560.336 14. Padang Sidempuan Rp
2.676.209 15. Pematang Siantar Rp 2.501.519 16. Samosir Rp 2.648.577 17. Serdang Bedagai
Rp 2.869.291 18. Batu Bara Rp 3.191.570 19. Tanjungbalai Rp 2.822.425 20. Tapanuli Selatan
Rp 2.903.042 21. Tapanuli Utara Rp 2.542.836 22. Tapanuli Tengah Rp 2.830.884 23. Toba Rp
2.668.614 24. Gunung Sitoli Rp 2.668.614 25. Padang Lawas Rp 2.735.827 26. Tadang Lawas
Utara Rp 2.767.874 27. Tebing Tinggi Rp 2.767.874 28. Sibolga Rp 3.003.922 Sumber:
BeritaSatu.com.
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neutral - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia) Untuk
bidang perkoperasian, kami menargetkan outcome berupa koperasi modern
positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia)
Transformasi informal menuju formal
positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia) Upaya
untuk mendorong digitalisasi koperasi dan UMKM menjadi agenda prioritas kementerian
positive - Peter Shearer (Founder dan CEO Wahyoo) Kami terus memantau mereka. Ada
beberapa warung mitra kami yang survive karena lokasinya di sekitar perkantoran
positive - Sutrisno Iwantono (Kabid Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kami minta
menteri ketenagakerjaan bersedia berdialog

Ringkasan
Kementerian Koperasi dan UKM berupaya membangkitkan sektor koperasi serta usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) tahun ini. Karena mendominasi dunia usaha sekitar 90 persen,
UMKM punya potensi besar untuk tumbuh. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bakal
menerapkan strategi penyaluran dana bergulir dan penguatan pemasaran produk pada semua
bidang usaha. Meliputi perkoperasian, usaha mikro, UKM, dan kewirausahaan.

TETEN MASDUKI: DIGITALISASI KOPERASI DAN UMKM JADI AGENDA PRIORITAS
Kementerian Koperasi dan UKM berupaya membangkitkan sektor koperasi serta usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) tahun ini. Karena mendominasi dunia usaha sekitar 90 persen,
UMKM punya potensi besar untuk tumbuh.
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Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bakal menerapkan strategi penyaluran dana bergulir
dan penguatan pemasaran produk pada semua bidang usaha. Meliputi perkoperasian, usaha
mikro, UKM, dan kewirausahaan.
"Untuk bidang perkoperasian, kami menargetkan outcome berupa koperasi modern," ujarnya
pekan lalu.
Teten menambahkan bahwa koperasi modern bakal lahir lewat perluasan model bisnis koperasi
dan pemanfaatan teknologi. Salah satunya melalui digitalisasi koperasi. Upaya lain adalah
pembiayaan dan penjaminan koperasi dengan skema permodalan.
Juga, penerapan good corporate governance (GCG) koperasi melalui sistem pengawasan terpadu
dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkoperasian. Melalui serangkaian upaya itu,
pemerintah mengharapkan usaha mikro bisa naik kelas.
Teten yakin penguatan modal usaha mikro serta kemudahan izin dan perlindungan pada area
infrastruktur publik akan membuat para pelaku usaha mikro lebih maju. Selain itu, pemerintah
mengembangkan rantai pasok usaha mikro melalui standardisasi dan skema jaringan pemasaran.
"Transformasi informal menuju formal," tegasnya.
Data Bank Indonesia (BI) 2019 menunjukkan bahwa hanya 20 persen UMKM yang sudah
terkoneksi dengan pembiayaan formal. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kelembagaan
melalui koperasi yang mampu mengonsolidasikan kegiatan usaha UMKM.
Digitalisasi, menurut Teten, juga menjadi cara penting untuk membuat UMKM naik kelas.
Digitalisasi menjadi tren selama pandemi Covid-19 ini. Ekonomi digital tumbuh 38 persen di
tengah persebaran virus SARS-CoV-2. BI memperkirakan, 93 persen pengguna internet tetap
memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas konsumsi pascapandemi nanti. Selama pandemi,
ada tambahan 2 juta UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital. Kini komposisinya
mencapai 16 persen atau 10,25 juta UMKM. "Upaya untuk mendorong digitalisasi koperasi dan
UMKM menjadi agenda prioritas kementerian," kata Teten.
Kehadiran start-up digital terbukti mampu memperluas pasar para pelaku usaha mikro. Tidak
terkecuali usaha warung makan. Salah satu start-up yang menggarap segmen itu adalah
Wahyoo. Sejauh ini, mereka telah merangkul 16.000 warung makan. Kehadiran Wahyoo pun
selaras dengan upaya pemerintah dalam mengeskalasi bisnis-bisnis mikro.
Founder sekaligus CEO Wahyoo Peter Shearer mengakui adanya perubahan kondisi mitra usaha
warung-warung makan selama pandemi. Sebagian besar mengalami penurunan omzet. "Kami
terus memantau mereka. Ada beberapa warung mitra kami yang survive karena lokasinya di
sekitar perkantoran," terangnya pada Jumat lalu (22/1).
Secara umum, pada 2019-2020, transaksi pembelian bahan baku kebutuhan warung makan
tradisional melalui Wahyoo meningkat hingga empat kali lipat. Peter menyebut ada perubahan
perilaku para pemilik warung di masa pandemi.
Sementara itu, Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil Menengah Indonesia (Komnas
UKM) Sutrisno Iwantono menyebut Undang-Undang Cipta Kerja bisa memicu koperasi dan UMKM
untuk naik kelas. Sayangnya, perumusan rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunannya
belum menampung aspirasi UMKM. Bahkan, ada yang justru kontraproduktif.
Salah satunya adalah kewajiban bagi pemilik usaha kecil dan mikro memberikan pesangon
kepada karyawan. "Kami minta menteri ketenagakerjaan bersedia berdialog," harapnya.
KONTRIBUSI UMKM PADA PDB INDONESIA Tahun | Nilai Kontribusi (dalam kuadriliun rupiah)
2016 | 7 2017 | 7,8 2018 | 8,6 2019 | 8,4 2020 | 4,2 Sumber: Akumindo.
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neutral - Hamaluddin (Kepala Unit 35 F) Sebab kami sudah menunggu lama
negative - Nuridi (Kepala Unit 35 D) Kami ini buruh kasar perlu makan. Kami selama ini
menderita, apalagi di zaman corona begini. Dalam satu bulan belum tentu kami dapat Rp 1 juta
negative - Hambali (Kepala Unit Kerja 35 A) Mereka minta kita bawa ke ranah hukum. Di
pengadilan tingkat pertama dan kedua kita juga sudah menang namun tak ada tanggapan dari
PT PSP
neutral - Hambali (Kepala Unit Kerja 35 A) Nanti kami koordinasi sama pimpinan dulu
negative - Togi Situmorang (Kuasa Hukum Komura) Dengan adanya putusan bebas murni
terhadap Ketua Komura, maka tanpa alasan apapun PT PSP harus mencabut surat penangguhan
upah dan segera membayar upah buruh selama 7 bulan itu
negative - Togi Situmorang (Kuasa Hukum Komura) Ketentuan tersebut telah dinyatakan sah
dan benar oleh putusan pengadilan baik peradilan pidana dan atau peradilan perdata

Ringkasan
Ratusan buruh Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) yang bekerja sebagai tenaga kerja
bongkar muat di Terminal Peti Kemas Palaran, Samarinda, mengirim 15 karangan bunga ke PT
Pelabuhan Samudera Palaran (PSP), Senin (25/1/2021). Kiriman bunga tersebut sebagai wujud
protes mereka atas upah mereka yang belum dibayar tujuh bulan terhitung sejak Maret sampai
Oktober 2017. Hingga empat tahun berjalan, gaji tersebut tak kunjung diberikan.
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UPAH 7 BULAN DITUNGGAK 4 TAHUN, RATUSAN BURUH SAMARINDA KIRIM
KARANGAN BUNGA KE PERUSAHAAN
Ratusan buruh Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) yang bekerja sebagai tenaga kerja
bongkar muat di Terminal Peti Kemas Palaran, Samarinda, mengirim 15 karangan bunga ke PT
Pelabuhan Samudera Palaran (PSP), Senin (25/1/2021).
Kiriman bunga tersebut sebagai wujud protes mereka atas upah mereka yang belum dibayar
tujuh bulan terhitung sejak Maret sampai Oktober 2017. Hingga empat tahun berjalan, gaji
tersebut tak kunjung diberikan.
Sebanyak 15 karangan bunga berjejer di pintu masuk menuju kantor PT PSP di Palaran,
Samarinda. PT PSP sebagai perusahaan operator Terminal Peti Kemas Palaran. Masing-masing
karangan bunga bertuliskan ungkapan hati para buruh meminta agar upah mereka segera
dibayar.
Seorang buruh bernama Hamaluddin sebagai Kepala Unit 35 F menuturkan pihaknya tak bisa
demostrasi di tengah pandemi untuk menghindari kerumunan massa. Oleh karena itu, pilihan
mengirim karangan bunga sebagai bentuk luapan isi hati para buruh sekaligus mengetuk pintu
hati manajemen PT PSP agar segera dibayarkan.
"Sebab kami sudah menunggu lama," ungkap Hamaluddin kepada Kompas.com saat ditemui
dilokasi, Senin.
Buruh lain, Nuridi sebagai Kepala Unit 35 D menyebut pihaknya sangat berharap hasil keringat
mereka segera dibayar.
"Kami ini buruh kasar perlu makan. Kami selama ini menderita, apalagi di zaman corona begini.
Dalam satu bulan belum tentu kami dapat Rp 1 juta," ungkapnya.
Keluhan yang sama juga disampaikan Hambali sebagai Kepala Unit Kerja 35 A. Dia mengatakan
pihaknya sudah pernah melakukan negosiasi dengan perusahaan namun tak kunjung
dibayarkan.
"Mereka minta kita bawa ke ranah hukum. Di pengadilan tingkat pertama dan kedua kita juga
sudah menang namun tak ada tanggapan dari PT PSP," keluhnya.
Di lokasi, awak media sudah meminta konfirmasi ke pihak PT PSP. Namun setelah hampir satu
jam menunggu, awak media tak mendapat tanggapan.
"Nanti kami koordinasi sama pimpinan dulu," ungkap seorang petugas keamanan di kantor PT
PSP.
Sebab gaji buruh ditangguhkan PT PSP
Kejadian bermula pada Maret 2017. Kala itu PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP) sebagai
operator pelabuhan peti kemas di Samarinda mengeluarkan surat menangguhkan pembayaran
upah buruh.
Alasan surat tersebut keluar karena ada proses hukum dugaan tindak pidana pemerasan yang
dilakukan oleh Ketua Komura, Jafar Abdul Gaffar perihal tarif bongkar muat kontainer.
Akibat surat penangguhan tersebut, kerja bongkar muat kontainer oleh para buruh di Terminal
Peti Kemas Palaran tak dibayar selama tujuh bulan dari Maret hingga Oktober 2017. Gaffar
dituding melakukan pemerasan lewat penentuan tarif yang menurut polisi memberatkan
pengusaha.
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Belakangan tuduhan tersebut tidak terbukti.
Hakim membebaskan Gaffar setelah dilakukan upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung
Mei 2020. Gaffar dinyatakan bebas murni.
"Dengan adanya putusan bebas murni terhadap Ketua Komura, maka tanpa alasan apapun PT
PSP harus mencabut surat penangguhan upah dan segera membayar upah buruh selama 7 bulan
itu," ungkap Kuasa Hukum Komura, Togi Situmorang dari Kantor Hukum Situmorang, Saragih
dan Patners saat dikonfirmasi terpisah.
Menurut Togi, ketentuan hukum yang mengatur tentang tarif bongkar muat pekerja Komura,
telah diatur berdasarkan SK-Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor:
KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014 pada 10 Maret 2014 Tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan
Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) adalah sah.
"Ketentuan tersebut telah dinyatakan sah dan benar oleh putusan pengadilan baik peradilan
pidana dan atau peradilan perdata," jelas dia.
Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi PT PSP untuk membayar gaji buruh yang ditangguhkan
selama tujuh bulan tersebut. Eko Purboyono, Legal PT PSP tak memberi respon saat dikonfirmasi
Kompas.com. Ia tak membalas pesan singkat meski telah dibacanya. Panggilan telepon pun tak
direspon.
Gaji buruh yang ditangguhkan sebesar Rp 18,6 miliar Selama masa penangguhan gaji tersebut,
total keseluruhan boks kontainer yang dibongkar muat para buruh berjumlah 102.120 buah.
Tarif satu boks kontainer ukuran 20 feet untuk harga bongkar muat buruh sebesar Rp 182.780.
Jika dikalikan dengan jumlah boks kontainer maka uang buruh yang masih ditangguhkan PT PSP
sebanyak Rp 18,6 miliar.
"Total uang itu kami hitung pakai rata-rata tarif kontainer 20 feet. Padahal ada banyak kontainer
yang ukuran 40 feet dan tarif bongkar muat lebih tinggi. Artinya uang buruh jauh lebih besar
lagi, tapi kami enggak minim data," terang Togu.
Togi melanjutkan, total buruh yang ditangguhkan upahnya sebanyak 350 orang. Mereka terbagi
dalam 10 unit kelompok kerja yang masing-masing unit terdiri 35 orang.

50

Judul

Majikan Penganiaya TKI di Singapura Dituntut Penjara Enam Pekan

Nama Media
Newstrend

merdeka.com
Kasus PMI Munawaroh
https://www.merdeka.com/dunia/majikan-penganiaya-tki-di-singapuradituntut-penjara-enam-pekan.html

Halaman/URL
Jurnalis

Pandasurya Wijaya

Tanggal

2021-01-25 17:06:00

Ukuran

0

Warna

Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Ditjen Binapenta

Layanan

Korporasi

Sentimen

Positif

Narasumber
negative - Kwang Jia Min (Jaksa) Karena kedua korban mengalami luka akibat penganiayaan,
tuntutan sebesar USD 500 layak diminta sebagai ganti rugi untuk kedua korban.

Ringkasan
Perempuan Singapura bernama Elizabeth Poh Chiew Lian yang 2018 lalu menganiaya tenaga
kerja asal Indonesia, Munawaroh, 40 tahun, dituntut penjara enam pekan oleh jaksa di
pengadilan Singapura kemarin. Poh, 67 tahun, mempekerjakan empat asisten rumah tangga
pada 2018, termasuk Munawaroh. Poh menganiaya Munawaroh dengan mengguyur kepala TKI
itu dan menyebut dia idiot dan bodoh.

MAJIKAN PENGANIAYA TKI DI SINGAPURA DITUNTUT PENJARA ENAM PEKAN
Perempuan Singapura bernama Elizabeth Poh Chiew Lian yang 2018 lalu menganiaya tenaga
kerja asal Indonesia, Munawaroh, 40 tahun, dituntut penjara enam pekan oleh jaksa di
pengadilan Singapura kemarin.
Poh, 67 tahun, mempekerjakan empat asisten rumah tangga pada 2018, termasuk Munawaroh.
Poh menganiaya Munawaroh dengan mengguyur kepala TKI itu dan menyebut dia idiot dan
bodoh.
Tak tahan dengan siksaan itu Munawaroh kemudian kabur dari rumah tempat dia bekerja di
Pasir Ris pada 22 Juli 2018 dan melapor ke polisi.
Dilansir dari laman the Straits Times, Senin (25/1), Poh kemudian mempekerjakan Moe Moe San,
39 tahun, sebagai asisten berikutnya. Poh lalu masih saja menganiaya pembantunya itu sampai
si pembantu asal Myanmar itu melapor ke polisi.
Jaksa Kwang Jia Min dalam pengadilan kemarin menuntut Po agar dihukum penjara sedikitnya
enam pekan.
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"Karena kedua korban mengalami luka akibat penganiayaan, tuntutan sebesar USD 500 layak
diminta sebagai ganti rugi untuk kedua korban." Pengadilan juga menuntut tambahan ganti rugi
sebesar USD 2000 bagi tiap asisten rumah tangga itu karena mereka kehilangan mata
pencaharian.
Pengadilan menyatakan Munawaroh mulai bekerja pada 2 Juni 2018. Poh mencubit Munawaroh
di bagian lengan atasnya setelah dia baru bekerja selama 13 hari karena "tidak mengerjakan
tugasnya dengan benar".
Akibat menganiaya kedua asisten rumah tangganya Poh bisa terancam penjara hingga tiga tahun
dan denda hingga USD 7.500.
[pan].
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negative - Bahlil Lahadia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) Pendekatanpendekatan tersebut yang kita lakukan kepada swasta. Memang, mereka harus rugi, harus
efisien. Namun, ini hanya masalah komunikasi saja
positive - Bahlil Lahadia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) Meskipun target
Bappenas lebih rendah, arahan Presiden Joko Widodo investasi tahun ini harus mencapai Rp900
triliun. Ini akan dicapai dengan membuat satgas [satuan tugas] untuk terus-menerus
berkomunikasi secara aktif dengan pelaku usaha untuk mencari solusi di masa-masa
unprecedented ini

Ringkasan
Tren positif penyerapan tenaga kerja melalui instrumen investasi pada 2020 menjadi modal
penting bagi pemerintah dalam merealisasikan target yang dipatok lebih tinggi tahun ini, yakni
sebanyak 1,3 juta tenaga kerja. Kendati dihantam oleh pandemi Covid-19, tahun lalu justru
menjadi preseden baik bagi penyerapan tenaga kerja dari instrumen investasi di Tanah Air tahun
ini.

TREN SERAPAN TENAGA KERJA POSITIF, PEMERINTAH OPTIMISTIS KEJAR TARGET
2021
Tren positif penyerapan tenaga kerja melalui instrumen investasi pada 2020 menjadi modal
penting bagi pemerintah dalam merealisasikan target yang dipatok lebih tinggi tahun ini, yakni
sebanyak 1,3 juta tenaga kerja.
Kendati dihantam oleh pandemi Covid-19, tahun lalu justru menjadi preseden baik bagi
penyerapan tenaga kerja dari instrumen investasi di Tanah Air tahun ini.
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Data terbaru Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat penyerapan tenaga kerja
periode Januari - Desember 2020 mencapai 1.156.361 orang dari realisasi investasi total Rp826,3
triliun yang berasal dari 153.349 proyek investasi.
Menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadia, kenaikan angka penyerapan tenaga kerja tahun lalu tidak
terlepas dari pendekatan yang dilakukan pemerintah kepada investor dalam menghindari
pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menambah tenaga kerja baru.
Bahlil menjelaskan, pemerintah mengedepankan sejumlah pendekatan terhadap investor asing
dan dalam negeri. Pertama, mendorong investasi berbasis padat karya; kedua, meminta investor
untuk tidak melakukan PHK serta menambah tenaga kerja baru; ketiga, fokus kepada seluruh
segmen investor, baik besar maupun kecil.
"Pendekatan-pendekatan tersebut yang kita lakukan kepada swasta. Memang, mereka harus
rugi, harus efisien. Namun, ini hanya masalah komunikasi saja," ujar Bahlil dalam konferensi
pers virtual, Senin (25/1/2021).
Tahun ini, BKPM menargetkan investasi yang masuk ke Tanah Air bisa mencapai Rp900 triliun,
lebih tinggi dari target yang dipasang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
senilai Rp856 triliun. Dari target tersebut, jumlah penyerapan tenaga kerja diharapkan bisa
mencapai 1,3 juta orang melalui instrumen investasi.
"Meskipun target Bappenas lebih rendah, arahan Presiden Joko Widodo investasi tahun ini harus
mencapai Rp900 triliun. Ini akan dicapai dengan membuat satgas [satuan tugas] untuk terusmenerus berkomunikasi secara aktif dengan pelaku usaha untuk mencari solusi di masa-masa
unprecedented ini," lanjut Bahlil.
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negative - Mabrur Ari Wuryanto (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Purbalingga) Almarhum Sardi
berprofesi sebagai petugas keamanan dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sejak November
2018, almarhum meninggal karena sakit terkena serangan jantung
neutral - Mabrur Ari Wuryanto (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Purbalingga) Ahli waris
mendapatkan santunan sebesar Rp 48.177.560 dan langsung masuk rekening
negative - Mabrur Ari Wuryanto (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Purbalingga) Besaran upah
terlapor juga akan mempengaruhi jumlah tabungan JHT. Tentu santunan yang diterima satu
dengan yang lain berbeda sesuai upah terlapor dan struktur jabatan,

Ringkasan
Nursinah, Ahli Waris dari Almarhum Sardi (47) eks karyawan PT Mahkota Tri Angjaya Pur alingga
menerima santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan Purbalingga. Kepala BPJS
Ketenagakerjaan Purbalingga, Mabrur Ari Wuryanto mengatakan santunan yang diberikan pada
ahli waris senilai Rp 48.177.560,-. "Almarhum Sardi berprofesi sebagai petugas keamanan dan
telah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan sejak November 2018.

AHLI WARIS EKS KARYAWAN MAHKOTA TRI ANGJAYA TERIMA SANTUNAN BPJS
KETENAGAKERJAAN
Nursinah, Ahli Waris dari Almarhum Sardi (47) eks karyawan PT Mahkota Tri Angjaya Pur alingga
menerima santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan Purbalingga. Kepala BPJS
Ketenagakerjaan Purbalingga, Mabrur Ari Wuryanto mengatakan santunan yang diberikan pada
ahli waris senilai Rp 48.177.560,-.
"Almarhum Sardi berprofesi sebagai petugas keamanan dan telah terdaftar sebagai anggota
BPJS Ketenagakerjaan sejak November 2018.
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"Almarhum Sardi berprofesi sebagai petugas keamanan dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
sejak November 2018, almarhum meninggal karena sakit terkena serangan jantung," kata
Mabrur saat dihubungi, Senin (25/1).
Ia menerangkan untuk memproses klaim jaminan kematian dibutuhkan waktu maksimal tiga
hari. Setelah berkas yang diajukan dinyatakan lengkap, pencairan santunan akan langsung
masuk ke rekening ahli waris.
"Ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp 48.177.560 dan langsung masuk rekening"
ujarnya.
Ia menyebutkan santunan kematian almarhum Sardi meliputi Jaminan Kematian (JKM) senilai
Rp 42 juta, Jaminan Hari Tua (JHT) senilai Rp 2.323.010 dan Jaminan Pensiun (JP) Rp 3.854.550.
JKM ini akan diberikan sama bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni Rp 42 juta berbeda ketika
meninggal karena kecelakaan kerja.
"Besaran upah terlapor juga akan mempengaruhi jumlah tabungan JHT. Tentu santunan yang
diterima satu dengan yang lain berbeda sesuai upah terlapor dan struktur jabatan," jelas Mabrur.
Ia menerangkan BPJS Ketenagakerjaan siap melayani peserta dengan prinsip pelayanan prima,
cepat, tepat jumlah dan tepat orang yang berhak. Pelayanan yang diberikan juga tidak
mengalami kendala karena adanya pandemi covid-19.
"Sampai saat ini kita masih memberikan pelayanan dan pembayaran klaim dengan lancar seperti
biasa," pungkasnya.
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neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Apakah tenaga kerja kita tidak ada atau apakah mereka ini adalah tenaga kerja yang memang
mempunyai skill khusus yang tidak dimiliki buruh Indonesia?
positive - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Apakah tidak khawatir kedatangan mereka akan bisa menambah penyebaran covid? Ini kan perlu
dijelaskan dan diketahui masyarakat supaya paham mengapa mereka (TKA China) datang disaat
pekerja kita banyak yang di PHK dan dirumahkan
negative - Alson Naibaho (Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC
DKI Jakarta) Jumlah pengangguran kita meningkat tajam semenjak pandemi Covid -19. Tapi
ketika ada peluang pekerjaan justru diberikan ke asing
negative - Alson Naibaho (Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC
DKI Jakarta) Kemnaker kemana? Bagaimana tanggung jawabnya? Apakah mereka tenaga ahli?
Apakah tenaga kerja kita betul-betul tidak mampu melakukan pekerjaan yamg mereka kerjakan?
positive - Ahmad Nursaleh (Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi
Kemenkumham) Pada Sabtu 24 Januari 2021 telah mendarat mendarat pesawat China Southern
Airlines dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN R RT [China]
dan 18 WNI
negative - Ahmad Nursaleh (Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi
Kemenkumham) Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang
asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang
pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi covid19
positive - Ahmad Nursaleh (Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi
Kemenkumham) Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19
menuju tempat karantina
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positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Satgas COVID-19 di tingkat RW telah
berpengalaman selama hampir setahun ini. Mereka akan fokus menjangkau dan menekan
terjadinya klaster keluarga

Ringkasan
Terus berdatangannya tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia dikecam kalangan
buruh. Selain bisa menyebabkan penyebaran Covid-19 di Indonesia kian tak terkendali dan
jumlahnya meningkat signifikan, masuknya TKA tersebut disesalkan di saat banyak warga
Indonesia masih menjadi pengangguran dan korban PHK. Presiden Konfederasi Serikat Buruh
Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban juga mempertanyakan kenapa TKA China bisa
masuk ke Indonesia disaat masyarakat Indonesia dibatasi bergerak yang merupakan imbas dari
Covid-19. Elly juga mempertanyakan apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia kekurangan
tenaga kerja sehingga harus mendatangkan dari luar negeri.

KSBI KECAM KEDATANGAN TKA CHINA KE INDONESIA
Terus berdatangannya tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia dikecam kalangan
buruh. Selain bisa menyebabkan penyebaran Covid-19 di Indonesia kian tak terkendali dan
jumlahnya meningkat signifikan, masuknya TKA tersebut disesalkan di saat banyak warga
Indonesia masih menjadi pengangguran dan korban PHK.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban juga
mempertanyakan kenapa TKA China bisa masuk ke Indonesia disaat masyarakat Indonesia
dibatasi bergerak yang merupakan imbas dari Covid-19.
Elly juga mempertanyakan apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia kekurangan tenaga
kerja sehingga harus mendatangkan dari luar negeri.
"Apakah tenaga kerja kita tidak ada atau apakah mereka ini adalah tenaga kerja yang memang
mempunyai skill khusus yang tidak dimiliki buruh Indonesia?" tanya Elly kepada Harian Terbit,
Minggu (24/1/2021).
Elly mengaku khawatir masuknya ratusan TKA China akan menambah penyebaran Covid-19 di
Indonesia. Apalagi diketahui China negara asal Covid-19 yang saat ini sudah menyebar ke
seluruh dunia. "Apakah tidak khawatir kedatangan mereka akan bisa menambah penyebaran
covid? Ini kan perlu dijelaskan dan diketahui masyarakat supaya paham mengapa mereka (TKA
China) datang disaat pekerja kita banyak yang di PHK dan dirumahkan," paparnya.
Tidak Dibenarkan
Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC DKI Jakarta,
Alson Naibaho menambahkan, jika benar ratusan TKA China masuk Indonesia ditengah pandemi
Covid-19 maka hal tersebut tidak dibenarkan. Apalagi saat ini tingkat pengangguran di Indonesia
sudah sangat tinggi.
"Jumlah pengangguran kita meningkat tajam semenjak pandemi Covid -19. Tapi ketika ada
peluang pekerjaan justru diberikan ke asing," ujarnya.
Alson menyebut, saat ini jumlah pengangguran yang ada di Indonesia sudah diatas 9 juta orang.
Saat ini mereka membutuhkan pekerjaan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup: Oleh
karena itu Alson mempertanyakan kemana pihak berwenang sehingga ratusan TKA China bisa
masuk ke Indonesia.
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"Kemnaker kemana? Bagaimana tanggung jawabnya? Apakah mereka tenaga ahli? Apakah
tenaga kerja kita betul-betul tidak mampu melakukan pekerjaan yamg mereka kerjakan?"
tanyanya.
Seharusnya, sambung Alson, pemerintah lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, bukan malah
justru memberi kesempatan kepada TKA. Hal ini yang membuat tenaga kerja Indonesia akan
semakin kecewa terhadap pemerintah saat ini.
Elly dan Alson mengemu-kaan hal itu terkait kedatangan lebih dari 188 TKA asal China di
Indonesia dengan pesawat CHINA SOUTHERN CZ387.
Foto ratusan TKA China yang masuk ke Indonesia dengan mengenakan baju hazmat pun viral di
media sosial. Banyak pihak yang menyayangkan dengan sikap pemerintah Indonesia yang
terkesan sangat terbuka terhadap TKA China. Padahal saat di tengah pandemi Covid-19, banyak
warga Indonesia yang menjadi pengangguran dan korban PHK.
Pengecualian
Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nursaleh
menerangkan TKA dari China itu boleh masuk di tengah pelarangan WNA masuk ke Indonesia
ditengah adanya larangan WNA masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021.
Ahmad Nursaleh mengatakan lebih dari seratus WN China itu masuk dalam pengecualian WNA
yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia.
"Pada Sabtu 24 Januari 2021 telah mendarat mendarat pesawat China Southern Airlines dari
Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN R RT [China] dan 18 WNI,"
kata Ahmad Nursaleh kepada wartawan, Minggu (24/1).
"Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang
diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang pembatasan
sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi covid-19," lanjut
dia.
Dari seluruh penumpang WNA tersebut, Ahmad menjelaskan 150 orang diantaranya memiliki
Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Sementara tiga lainnya memiliki visa
diplomatik, la mengatakan setelah mendarat setiap penumpang langsung menjalani pemeriksaan
kesehatan dan kelengkapan dokumen keimigrasian.
"Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 menuju tempat
karantina," tuturnya.
Ahmad juga tidak membantah bahwa penumpang pesawat tersebut memakai baju hazmat ketika
berada di area bandara, la mengatakan dari beberapa negara, penumpang penerbangan
difasilitasi dengan baju hazmat.
Safari
Caption-BERDATANGAN tenaga kerja asing (TKA) asal China mengenakan baju hazmat ketika
berada bandara.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kondisi perkonomian kita belum normal
kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan
kembali pada tahun 2021
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total penerima BSU secara nasional sebanyak
12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya
penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya
hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya
hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian.

Ringkasan
Bantuan subsidi gaji bagi pekerja swasta bergaji dibawah Rp 5 juta akan disalurkan lagi pada
tahun 2021 ini. Namun, ada sejumlah hal penting yang masih dipertimbangkan supaya rencana
ini terealisasi. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia belum menerima perintah untuk
menyalurkan lagi program bantuan subsidi gaji /upah (BSU) bagi pekerja/buruh untuk 2021.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, untuk tahun anggaran APBN 2021
Kemenaker RI masih menunggu koordinasi dengan Kemenko Perekonomian.
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SABAR YA, SUBSIDI GAJI 2021 AKAN DISALURKAN LAGI, ASALKAN...
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Bantuan subsidi gaji bagi pekerja swasta bergaji dibawah Rp 5 juta
akan disalurkan lagi pada tahun 2021 ini. Namun, ada sejumlah hal penting yang masih
dipertimbangkan supaya rencana ini terealisasi.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia belum menerima perintah untuk menyalurkan
lagi program bantuan subsidi gaji /upah (BSU) bagi pekerja/buruh untuk 2021. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, untuk tahun anggaran APBN 2021 Kemenaker
RI masih menunggu koordinasi dengan Kemenko Perekonomian. Program bantuan subsidi upah
(BSU) bagi pekerja/buruh untuk 2021 bisa didiskusikan jika sudah menimbang beberapa hal
penting.
"Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini
kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021, "kata Menaker Ida,
dikutip Tribunjogja.com dari laman Kemenaker, Senin (25/1/2021).
Sedangkan untuk program Program bantuan subsidi gaji /upah (BSU) 2020, proses penyaluran
bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji /upah (BSU) bagi pekerja/buruh telah mencapai
98,91 persen dengan total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar
Rp29.444.763.600.000.
Secara rinci, subsidi gaji /upah gelombang/termin I telah tersalurkan kepada 12.293.134 orang.
Dengan realisasi anggaran mencapai Rp14.751.760.800.000 atau setara 99,11 persen.
Sedangkan gelombang/termin II telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang dengan realisasi
anggaran mencapai Ro14.693.022.800.000.
Atau jika diprosentasekan sebesar 98,71 persen.
"Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649
perusahaan," kata Menaker Ida pada Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta,
Senin (18/01/2021) Menaker menjelaskan, rekening yang belum dapat tersalurkan dikarenakan
beberapa hal sebagai berikut 1. Duplikasi data 2. Nomor rekening yang tidak valid 3. Rekening
sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta 4. Rekening tidak
sesuai dengan NIK, dibekukan.
"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan," ujarnya.
Menaker Ida menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk
pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Namun
Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah,
penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali.
"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk
menyalurkan kembali," kata Menaker Ida menambahkan.
Terkait pertanyaan mengenai penyaluran BSU tahun 2021, Menaker Ida belum bisa memberikan
kepastian penyalurannya kembali.
"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan
kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian."katanya.
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neutral - Lukman (Plt Bupati Mamuje) Selaku Pemerintah Kabupaten Majene mengucapkan
banyak terima kasih atas pelayanan prima oleh BPJS Ketenagakerjaan

Ringkasan
Ahli waris korban gempa sulbar menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ahli waris
korban gempa sulbar menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Santunan BPJS
Ketenagakerjaan diserahkan Plt Bupati Mamuje H Lukman di kantor Desa Bonde, Kecamatan
Pamboang, Majene, Senin (25/1/2021). Korban adalah Almarhum Salim (26) bekerja sebagai
karyawan di Alfa Midi (PT. Midi Utama Indonesia) Mamuju sebagai kepala toko.

AHLI WARIS KARYAWAN ALFAMIDI KORBAN GEMPA SULBAR TERIMA SANTUNAN
DARI BPJS KETENAGAKERJAAN
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Ahli waris korban gempa sulbar menerima santunan dari BPJS
Ketenagakerjaan. Santunan BPJS Ketenagakerjaan diserahkan Plt Bupati Mamuje H Lukman di
kantor Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Majene, Senin (25/1/2021).
Korban adalah Almarhum Salim (26) bekerja sebagai karyawan di Alfa Midi (PT. Midi Utama
Indonesia) Mamuju sebagai kepala toko.
Dia tertimpah reruntuhan bangunan toko alfamidi yang rubuh saat gempa 6.2 SR pada Jumat
(15/1/2021) pukul 02.30 Wita.
Selain uang santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris almarhum Salmin juga mendapat
bantuan dari Pemkab Majene berupa peralatan bayi dan sembako.
Salmin meninggalkan seorang istri dan anak pertama yang baru berusia delapan hari.
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Dia hanya menghabiskan waktu bersama anaknya 5 hari, karena setelah istrinya lahiran harus
kembali ketempat kerjanya di Toko Retail Alfa Midi Mamuju.
BPJS merinci untuk jaminan kematian sebesar Rp. 42.000.000, jaminan hari tua Rp. 16.395.890,
jaminan pensiun berkala Rp. 300.000 / bulan, beasiswa untuk anak mulai TK - kuliah maksimal
sebesar Rp. 87.000.000.
Bupati Majene, Lukman menyampaiakan bantuan ini untuk meringankan beban keluarganya
setelah kehilangan suaminya.
Dengan bantuan tersebut, Lukman, berharap keluarga almarhum bersabar dan tabah
menghadapi musibah.
"Selaku Pemerintah Kabupaten Majene mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan prima
oleh BPJS Ketenagakerjaan,"tuturnya.
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negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Dia tidak tinggal bersama
majikan, tapi ngontrak
negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Kami mendapatkan WA foto
dari pihak kurir jenazah di Malaysia. Kami memang minta setelah dikafani untuk diberikan foto
negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Setelah itu, kami kirim
komplain ke sana, ternyata jenazah sudah dibawa dari RS ke pihak cargo bandara di Kuala
Lumpur
positive - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Namun, secara aturan dan
prosedur maskapai tidak boleh, tetap dikirim ke alamat tujuan
negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Karena alamat dalam peti
jenazah itu warga Desa Grenden
negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Jenazah itu terdeteksi paspor
Bekasi, tim di Jabar sudah cek ke lokasi. Namun alamat di sana status ngontrak. Suaminya
pulang ke Solo
negative - M Arif Budiman (Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Daerah
Istimewa Yogyakarta) Saya garis bawahi, keluarga tidak mempermasalahkan karena tidak ada
kerugian materi, kami ada hikmah menolong sesama warga
positive - M Arif Budiman (Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Daerah
Istimewa Yogyakarta) Kami bisa membantu secara kemanusiaan
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Ringkasan
Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember, M Arif Budiman membeberkan
kronologi kejadian salah kirim jenazah seorang warganya bernama Suliyati (40). Perlu diketahui
sebelumnya, Suliyati merupakan tenaga kerja wanita (TKW) yang meninggal dunia di Malaysia.
Dia meninggal karena pendarahan otak setelah terjatuh di rumah kontraknya.

KEJADIAN SALAH KIRIM JENAZAH TKW, TERSADAR SAAT COCOKKAN FOTO, TAPI
TERLANJUR MASUK CARGO BANDARA
Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember, M Arif Budiman membeberkan
kronologi kejadian salah kirim jenazah seorang warganya bernama Suliyati (40).
Perlu diketahui sebelumnya, Suliyati merupakan tenaga kerja wanita (TKW) yang meninggal
dunia di Malaysia. Dia meninggal karena pendarahan otak setelah terjatuh di rumah kontraknya.
Suliyati sempat dirawat di RS, namun akhirnya meninggal dunia pada 12 Januari 2021 lalu.
Arif yang juga bertuga sebagai tim menuturkan, perempuan tersebut sudah 10 tahun bekerja di
Negeri Jiran sebagai pembantu rumah tangga.
"Dia tidak tinggal bersama majikan, tapi ngontrak," kata dia, pada Kompas.com via telepon,
Senin (25/1/2021).
Ketika jenazah Suliyati hendak dipulangkan, pihak pemerintah desa membantu mengurusi
kepulangan jenazah warganya.
"Kami mendapatkan WA foto dari pihak kurir jenazah di Malaysia. Kami memang minta setelah
dikafani untuk diberikan foto," terang dia.
Namun, setelah foto diterima dan dicocokkan, ternyata bukan jenazah Suliyati yang hendak
dikirim. Namun, jenazah TKW lainnya yang juga meninggal dunia.
"Setelah itu, kami kirim komplain ke sana, ternyata jenazah sudah dibawa dari RS ke pihak cargo
bandara di Kuala Lumpur," papar dia.
Pihak Pemdes Grenden berupaya membuat surat untuk menggagalkan pengiriman jenazah
tersebut. Namun, sudah tidak bisa. Jenazah tersebut sudah diterbangkan ke Surabaya dan transit
Jakarta.
Selanjutnya, Pemdes berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) untuk membuat surat agar jenazah itu tidak dikirim ke Surabaya.
"Namun, secara aturan dan prosedur maskapai tidak boleh, tetap dikirim ke alamat tujuan," tutur
dia.
Akhirnya jenazah tetap dikirim ke Surabaya dan tiba pada Jumat (22/1/2021) pukul 10.00 WIB.
Pihak Pemdes dihubungi oleh petugas bandara agar ke Surabaya untuk klarifikasi dan verifikasi
jenazah tersebut. Untuk memastikan benar atau tidak bahwa jenazah itu warga Jember atau
bukan.
"Karena alamat dalam peti jenazah itu warga Desa Grenden," terang dia.
Tim dari Pemdes Grenden datang ke Surabaya untuk memastikan, ternyata memang bukan
warganya. Akhirnya, dia berkoordinasi dengan BP2MI serta Konsulat Jendral RI di Malaysia untuk
melacak alamat asli jenazah tersebut.
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"Jenazah itu terdeteksi paspor Bekasi, tim di Jabar sudah cek ke lokasi. Namun alamat di sana
status ngontrak. Suaminya pulang ke Solo," terang dia.
Akhirnya, jenazah itu segera dikirim ke tanah kelahirannya. Sementara, jenazah warga Jember
sendiri masih tetap berada di Malaysia dalam pengurusan dokumen dan penjadwalan
penerbangan.
"Saya garis bawahi, keluarga tidak mempermasalahkan karena tidak ada kerugian materi, kami
ada hikmah menolong sesama warga," tambah Arif.
Arif menegaskan, pihak keluarga tidak merasa keberatan atas masalah tersebut. Justru, pihaknya
bisa membantu jenazah warga Sragen bisa kembali ke asalnya.
"Kami bisa membantu secara kemanusiaan," ucap dia.
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Ringkasan
Sepanjang tahun 2020, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)
kantor cabang pembantu (KCP) Jepara telah mencairkan klaim jaminan hari tua (JHT) dari 7.666
peserta sebanyak Rp 38,54 miliar. Kepala KCP BP Jamsostek Jepara Ari Anggoro menyebutkan,
tingginya klaim jaminan hari tua ini sesuai pengajuan dari peserta yang mayoritas habis masa
kontrak kerja, mengundurkan diri, atau karena terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

BP JAMSOSTEK CAIRKAN RP 38,54 MILIAR JAMINAN HARI TUA
Sepanjang tahun 2020, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)
kantor cabang pembantu (KCP) Jepara telah mencairkan klaim jaminan hari tua (JHT) dari 7.666
peserta sebanyak Rp 38,54 miliar.
Kepala KCP BP Jamsostek Jepara Ari Anggoro menyebutkan, tingginya klaim jaminan hari tua ini
sesuai pengajuan dari peserta yang mayoritas habis masa kontrak kerja, mengundurkan diri,
atau karena terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
''Mayoritas karena habis masa kontrak bekerja. Kalau PHK sangat minim sekali,'' ungkap Ari.
Selain JHT, BP Jamsostek Jepara juga mencairkan jaminan kecelakaan kerja (JKK) selama satu
tahun untuk 71 orang sebesar Rp 870,3 juta. Jaminan kecelakaan kerja ini diberikan bagi tenaga
kerja yang mengalami kecelakaan baik di tempat kerja atau sedang berangkat dan pulang kerja.
Adapun jaminan kematian (JKM) diberikan kepada ahli waris dari 65 tenaga kerja yang meninggal
senilai Rp 2,54 miliar dan Jaminan pensiun (JP) untuk 137 tenaga kerja purnatugas senilai Rp
531 juta.
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Narasumber
negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Dia tidak tinggal bersama
majikan, tapi ngontrak
negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Kami mendapatkan WA foto
dari pihak kurir jenazah di Malaysia. Kami memang minta setelah dikafani untuk diberikan foto
negative - M Arif Budiman (Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Daerah
Istimewa Yogyakarta) Setelah itu, kami kirim komplain ke sana, ternyata jenazah sudah dibawa
dari RS ke pihak cargo bandara di Kuala Lumpur
positive - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Namun, secara aturan dan
prosedur maskapai tidak boleh, tetap dikirim ke alamat tujuan
negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Karena alamat dalam peti
jenazah itu warga Desa Grenden
negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Jenazah itu terdeteksi paspor
Bekasi, tim di Jabar sudah cek ke lokasi. Namun alamat di sana status ngontrak. Suaminya
pulang ke Solo
negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Saya garis bawahi, keluarga
tidak mempermasalahkan karena tidak ada kerugian materi, kami ada hikmah menolong sesama
warga
positive - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Kami bisa membantu secara
kemanusiaan

Ringkasan
Suliyati (40), tenaga kerja wanita ( TKW ) asal Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember,
meninggal dunia di Malaysia. Dia meninggal karena pendarahan otak setelah terjatuh di rumah
kontraknya. Suliyati sempat dirawat di RS, namun akhirnya meninggal dunia pada 12 Januari
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2021 lalu. Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden sekaligus tim pemulangan jenazah, M Arif
Budiman menuturkan perempuan tersebut sudah 10 tahun bekerja di Negeri Jiran sebagai
pembantu rumah tangga.

SALAH KIRIM JENAZAH, TKW ASAL JEMBER MENINGGAL DI MALAYSIA, YANG
DIKIRIM WARGA SRAGEN
Suliyati (40), tenaga kerja wanita ( TKW ) asal Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember,
meninggal dunia di Malaysia. Dia meninggal karena pendarahan otak setelah terjatuh di rumah
kontraknya. Suliyati sempat dirawat di RS, namun akhirnya meninggal dunia pada 12 Januari
2021 lalu. Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden sekaligus tim pemulangan jenazah, M Arif
Budiman menuturkan perempuan tersebut sudah 10 tahun bekerja di Negeri Jiran sebagai
pembantu rumah tangga.
"Dia tidak tinggal bersama majikan, tapi ngontrak," kata dia, pada Kompas.com via telepon,
Senin (25/1/2021). Ketika jenazah Suliyati hendak dipulangkan, pihak pemerintah desa
membantu mengurusi kepulangan jenazah warganya.
"Kami mendapatkan WA foto dari pihak kurir jenazah di Malaysia. Kami memang minta setelah
dikafani untuk diberikan foto," terang dia. Namun, setelah foto diterima dan dicocokkan, ternyata
bukan jenazah Suliyati yang hendak dikirim. Namun, jenazah TKW lainnya yang juga meninggal
dunia.
"Setelah itu, kami kirim komplain ke sana, ternyata jenazah sudah dibawa dari RS ke pihak cargo
bandara di Kuala Lumpur," papar dia.
Pihak Pemdes Grenden berupaya membuat surat untuk menggagalkan pengiriman jenazah
tersebut. Namun, sudah tidak bisa. Jenazah tersebut sudah diterbangkan ke Surabaya dan transit
Jakarta. Selanjutnya, Pemdes berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) untuk membuat surat agar jenazah itu tidak dikiri ke Surabaya. "Namun,
secara aturan dan prosedur maskapai tidak boleh, tetap dikirim ke alamat tujuan," tutur dia.
Akhirnya jenazah tetap dikirim ke Surabaya dan tiba pada Jumat (22/1/2021) pukul 10.00 WIB.
Pihak Pemdes dihubungi oleh petugas bandara agar ke surabaya untuk klarifikasi dan verifikasi
jenazah tersebut. Untuk memastikan benar atau tidak bahwa jenazah itu warga Jember atau
bukan. "Karena alamat dalam peti jenazah itu warga Desa Grenden," terang dia.
Tim dari Pemdes Grenden datang ke Surabaya untuk memastikan, ternyata memang bukan
warganya. Akhirnya, dia berkoordinasi dengan BP2MI serta Konsulat Jendral RI di Malaysia untuk
melacak alamat asli jenazah tersebut. "Jenazah itu terdeteksi paspor Bekasi, tim di Jabar sudah
cek ke lokasi. Namun alamat di sana status ngontrak. Suaminya pulang ke Solo," terang dia.
Lalu pada keesokan harinya, jenazah itu diketahui merupakan warga Kabupaten Sragen atas
nama Sujiati. Akhirnya, jenazah itu segera dikirim ke tanah kelahirannya. Sementara, jenazah
warga Jember sendiri masih tetap berada di Malaysia dalam pengurusan dokumen dan
penjadwalan penerbangan.
"Saya garis bawahi, keluarga tidak mempermasalahkan karena tidak ada kerugian materi, kami
ada hikmah menolong sesama warga," tambah Arif.
Arif menegaskan, pihak keluarga tidak merasa keberatan atas masalah tersebut. Justru, pihaknya
bisa membantu jenazah warga Sragen bisa kembali ke asalnya. "Kami bisa membantu secara
kemanusiaan," ucap dia.
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neutral - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Pada Sabtu, 23 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines
dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT (Republik Rakyat
Tiongkok) dan 18 WNI
negative - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori
orang asing yang diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang
pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi Covid19
positive - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid19 menuju tempat karantina

Ringkasan
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membenarkan ada 153
warga negara China yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu
(23/1/2021). Hal ini disampaikan Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menanggapi
isu kedatangan tenaga kerja asing ( TKA) asal China yang beredar di media sosial.

153 WNA CHINA TIBA LEWAT BANDARA SOEKARNO-HATTA, INI PENJELASAN
IMIGRASI
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membenarkan ada 153
warga negara China yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu
(23/1/2021).
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Hal ini disampaikan Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menanggapi isu
kedatangan tenaga kerja asing ( TKA) asal China yang beredar di media sosial.
"Pada Sabtu, 23 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou
dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan
18 WNI," kata Nursaleh, Senin (25/1).
Nursaleh mengatakan, sebanyak 153 WNA China itu terdiri dari 150 orang dengan izin tinggal
terbatas (Itas) dan izin tinggal tetap (Itap), serta tiga orang pemegang visa diplomatik.
"Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang
diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang pembatasan
sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi Covid-19," kata
Nursaleh.
Ia menambahkan, para penumpang pesawat tersebut juga telah diperiksa kesehatan dan
dokumen keimigrasiannya.
"Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 menuju tempat
karantina," ujar Nursaleh.
Sebelumnya, beredar isu yang menyebut ada ratusan TKA asal China yang tiba di Bandara
Soekarno-Hatta. Berdasarkan foto yang tersebar di media sosial, orang-orang yang disebut TKA
itu tampak mengenakan alat pelindung diri saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
Diketahui, Pemerintah saat ini tengah menutup sementara masuknya WNA dari semua negara
sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Namun, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021, ada
beberapa kriteria warga negara asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan
resmi pejabat asing setingkat Menteri ke atas serta pemegang izin tinggal terbatas dan izin
tinggal tetap. (Ardito Ramadhan) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul.
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positive - Yasser Hamidi (Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru) Untuk itu, rapat gelar pendapat ini
penting dilakukan. Untuk mengetahui kondisi tenaga kerja di masing-masing perusahaan. Baik
itu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan seperti rumah sakit, mal maupun hotel
negative - Yasser Hamidi (Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru) Sebelumnya, kami sudah
memanggil beberapa perusahaan, seperti pihak rumah sakit. Informasi yang disampaikan oleh
mereka kepada kami, memang cukup bagus. Kami belum mendengar mereka mem PHK
karyawannya pasca pendemi Covid-19 ini,. Bahkan, mereka malah menambah karyawannya
positive - Yasser Hamidi (Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru) Ke depan, ini akan menjadi
pembahasan kami agar kami mengetahui kondisi dan apa langkah-langkah berikutnya. Ini akan
kita perjelas dengan pihak hotel dan pihak mal

Ringkasan
KETUA Komisi III DPRD Pekanbaru, Yasser Hamidi mengungkapkan, hingga saat ini DPRD Kota
Pekanbaru khususnya Komisi III DPRD tengah intens melakukan rapat gelar pendapat dengan
sejumlah perusahaan yang ada di Pekanbaru. Pasalnya, akibat pandemi Covid-19, banyak
perusahaan-perusahaan, seperti mal, hotel dan lainnya yang melakukan pengurangan
karyawannya. Bahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan karyawannya.

DPRD PERTANYAKAN PHK KEPADA PERUSAHAAN
KETUA Komisi III DPRD Pekanbaru, Yasser Hamidi mengungkapkan, hingga saat ini DPRD Kota
Pekanbaru khususnya Komisi III DPRD tengah intens melakukan rapat gelar pendapat dengan
sejumlah perusahaan yang ada di Pekanbaru.
Pasalnya, akibat pandemi Covid-19, banyak perusahaan-perusahaan, seperti mal, hotel dan
lainnya yang melakukan pengurangan karyawannya. Bahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK)
dengan karyawannya.
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"Untuk itu, rapat gelar pendapat ini penting dilakukan. Untuk mengetahui kondisi tenaga kerja
di masing-masing perusahaan. Baik itu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan seperti
rumah sakit, mal maupun hotel," ujar Yasser Hamidi belum lama ini.
Ia berharap, di massa pandemi Covid-19 tidak ada perusahaan yang mem-PHK karyawannya.
Jika ada, pihaknya ingin mengetahui kondisi dan langkah berikutnya. Ia menuturkan, DPRD akan
melakukan rapat gelar pendapat tersebut secara bertahap.
"Sebelumnya, kami sudah memanggil beberapa perusahaan, seperti pihak rumah sakit.
Informasi yang disampaikan oleh mereka kepada kami, memang cukup bagus. Kami belum
mendengar mereka mem PHK karyawannya pasca pendemi Covid-19 ini,. Bahkan, mereka malah
menambah karyawannya," ungkapnya.
Namun, pihaknya tidak tahu juga apakah ada perusahaan lainnya seperti hotel, mal yang memPHK karyawannya.
"Ke depan, ini akan menjadi pembahasan kami agar kami mengetahui kondisi dan apa langkahlangkah berikutnya. Ini akan kita perjelas dengan pihak hotel dan pihak mal," pungkasnya. (azr)
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neutral - Sutikno (Kasi Pemutusan Hubungan Industrial (PHI)) Untuk mencari solusi atas kejadian
yang ada, besok (Senin, red) kami panggil
negative - Sutikno (Kasi Pemutusan Hubungan Industrial (PHI)) Buruh yang dikerjakan
perusahaan wajib dibayar upahnya. Karena mereka butuh biayahidup dan lainnya
positive - Eko (Human Resource Depertement (HRD) PT Mentar) Hasil kerja mereka harus
diusulkan terlebih dahulu kepada pimpinan dan setelah disetujui, baru haknya dibayarkan
negative - Eko (Human Resource Depertement (HRD) PT Mentar) Mengenai hak mereka belum
dibayarkan, hanya lantaran sedang dalam proses
negative - Rendi (perwakilan buruh) Kami ini punya keluarga, sudah tiga bulan ini tidak lagi
memiliki penghasilan

Ringkasan
HINGGA Ahad (24/1), buruh harian lepas (BHL) PT Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pauh
Ranap Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) masih lakukan mogok kerja.
Pasalnya, upah BHL tersebut pada bulan bulan Oktober dan November 2020 belum kunjung
dibayarkan.

BURUH HARIAN LEPAS MOGOK KERJA
Disnakertrans Panggil PT SRK
HINGGA Ahad (24/1), buruh harian lepas (BHL) PT Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pauh
Ranap Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) masih lakukan mogok kerja.
Pasalnya, upah BHL tersebut pada bulan bulan Oktober dan November 2020 belum kunjung
dibayarkan.
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Parahnya lagi, puluhan BHL tersebut tidak lagi memiliki pekerjaan hingga mendirikan tenda di
depan kantor PT SRK. Bahkan sempat menjadi perhatian sejumlah pihak termasuk Polres Inhu
hingga menyalurkan sejumlah bantuan makanan.
Dengan kondisi itu, ketika dikonfirmasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kabupaten Inhu, berjanji akan memanggil perusahaan yang bergerak di bidang
perkebunan kelapa sawit tersebut. "Untuk mencari solusi atas kejadian yang ada, besok (Senin,
red) kami panggil," ujar Kepala Disnakertrans melalui Kasi Pemutusan Hubungan Industrial (PHI)
Sutikno, Ahad (24/1).
Menurutnya, PT SRK merupakan grup PT Mentari. Di mana, PT Mentari selaku pemilik investasi
perkebunan kepala sawit yang berada di Kecamatan Peranap dan Rakit Kulim. Makanya, dengan
adanya panggilan tersebut akan diketahui alasan perusahaan belum membayarkan upah BHL
tersebut. "Buruh yang dikerjakan perusahaan wajib dibayar upahnya. Karena mereka butuh
biaya hidup dan lainnya," tegasnya
Sementara itu, Human Resource Depertement (HRD) PT Mentari, Eko ketika dikonfirmasi
mengatakan bahwa, hanya masalah teknis. "Hasil kerja mereka harus diusulkan terlebih dahulu
kepada pimpinan dan setelah disetujui, baru haknya dibayarkan," ujarnya.
Dikatakan Eko, pada bulan Desember 2020 lalu, para BHL dihentikan. Karena, kebutuhan
pekerjaan telah melebihi dari anggaran yang tersedia "Mengenai hak mereka belum dibayarkan,
hanya lantaran sedang dalam proses," tutupnya.
Rendi perwakilan buruh, mengatakan bahwa, puluhan orang BHL belum terima upah sejak bulan
Oktober hingga Desember 2020 lalu. Dimana BHL di PT SRK terdapat sebanyak delapan
kelompok kerja.
Pihak perusahaan sebutnya, tidak membayarkan upah BHL sebelum dihentikan. "Kami ini punya
keluarga, sudah tiga bulan ini tidak lagi memiliki penghasilan," ucapnya, (gem)
caption:
MOGOK KERJA: Buruh Harian Lepas (BHL) PT Sinar Reksa Kencana (SRK) melakukan mogok
kerja akibat belum dibayarkan upah mereka, Ahad (24/1/2021).
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neutral - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Pada Sabtu, 23 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines
dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT dan 18 WNI
neutral - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori
orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang
pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi
COVID-19
positive - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan COVID19 menuju tempat karantina

Ringkasan
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan ada 153
warga negara asing (WNA) asal China telah memasuki Indonesia pada Sabtu (23/1/2021).
Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menjelaskan, 153 WN China ini tiba melalui
Bandara Soekarno-Hatta.

IMIGRASI: 153 WNA ASAL CHINA TIBA DI INDONESIA SUDAH SESUAI SE DIRJEN
IMIGRASI
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan ada 153
warga negara asing (WNA) asal China telah memasuki Indonesia pada Sabtu (23/1/2021).
Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menjelaskan, 153 WN China ini tiba melalui
Bandara Soekarno-Hatta.
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"Pada Sabtu, 23 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou
dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT dan 18 WNI," kata Nursaleh lewat
keterangannya, Senin (25/1/2021).
Kata Nursaleh, 153 WN China tersebut terdiri dari 150 orang dengan izin tinggal terbatas (ITAS)
dan izin tinggal tetap (ITAP), serta tiga orang visa diplomatik.
"Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang
diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang pembatasan
sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi COVID-19," terang
Nursaleh.
Ia mengatakan, setelah para penumpang pesawat China Southern Airlines diperiksa
kesehatannya, mereka juga diperiksa dokumen keimigrasiannya.
"Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan COVID-19 menuju tempat
karantina," kata Nursaleh.
Sebelumnya, beredar isu yang menyebut ada ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang
tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
Berdasarkan foto yang tersebar di media sosial, orang-orang yang disebut TKA itu tampak
mengenakan alat pelindung diri saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
Diketahui, Pemerintah saat ini tengah menutup sementara masuknya WNA dari semua negara
sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Namun, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021, ada
beberapa kriteria warga negara asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan
resmi pejabat asing setingkat Menteri ke atas serta pemegang izin tinggal terbatas dan izin
tinggal tetap.
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neutral - Teten Masduki (MENTERI Koperasi dan UKM) Transformasi informal menuju formal
neutral - Peter Shearer (Founder sekaligus CEO Wahyoo) ’’Kami terus memantau mereka. Ada
beberapa warung mitra kami yang survive karena lokasinya di sekitar perkantoran,
neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil Menengah
Indonesia (Komnas UKM)) ’Kami minta menteri ketenagakerjaan bersedia berdialog,
neutral - Teten Masduki (MENTERI Koperasi dan UKM) Transformasi informal menuju formal

Ringkasan
Kementerian Koperasi dan UKM berupaya membangkitkan sektor koperasi serta usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) tahun ini. Karena mendominasi dunia usaha sekitar 90 persen,
UMKM punya potensi besar untuk tumbuh. Sementara itu, Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat
Usaha Kecil Menengah Indonesia (Komnas UKM) Sutrisno Iwantono menyebut Undang-Undang
Cipta Kerja bisa memicu koperasi dan UMKM untuk naik kelas. Sayangnya, perumusan rancangan
peraturan pemerintah (RPP) turunannya belum menampung aspirasi UMKM. Bahkan, ada yang
justru kontraproduktif.

DIGITALISASI JADI SARANA NAIK KELAS
Kementerian Koperasi dan U KM berupaya membangkitkan sektor koperasi serta usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) tahun ini. Karena mendominasi dunia usaha sekitar 90 persen,
UMKM punya potensi besar untuk tumbuh.
MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki bakal menerapkan strategi penyaluran dana bergulir
dan penguatan pemasaran produk pada semua bidang usaha.
Meliputi perkoperasian, usaha mikro, UKM, dan kewirausahaan. ’’Untuk bidang perkoperasian,
kami menargetkan outcome berupa koperasi modern,’’ ujarnya, pekan lalu.
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Teten menambahkan bahwa koperasi modern bakal lahir lewat perluasan model bisnis koperasi
dan pemanfaatan teknologi.
Salah satunya melalui digitalisasi koperasi. Upaya lain adalah pembiayaan dan penjaminan
koperasi dengan skema permodalan. Juga, penerapan good corporate governance (GCG)
koperasi melalui sistem pengawasan terpadu dan pengembangan sumber daya manusia (SDM)
perkoperasian. Melalui serangkaian upaya itu, pemerintah mengharapkan usaha mikro bisa naik
kelas.
Teten yakin penguatan modal usaha mikro serta kemudahan izin dan perlindungan pada area
infrastruktur publik akan membuat para pelaku usaha mikro lebih maju. Selain itu, pemerintah
mengembangkan rantai pasok usaha mikro melalui standardisasi dan skema jaringan pemasaran.
’’Transformasi informal menuju formal,’’ tegasnya.
Data Bank Indonesia (BI) 2019 menunjukkan bahwa hanya 20 persen UMKM yang sudah
terkoneksi dengan pembiayaan formal.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kelembagaan melalui koperasi yang mampu
mengonsolidasikan kegiatan usaha UMKM.
Digitalisasi, menurut Teten, juga menjadi cara penting untuk membuat UMKM naik kelas.
Digitalisasi menjadi tren selama pandemi Covid-19 ini. Ekonomi digital tumbuh 38 persen di
tengah persebaran virus SARS-CoV-2. BI memperkirakan, 93 persen pengguna internet tetap
memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas konsumsi pascapandemi nanti.
Selama pandemi, ada tambahan 2 juta UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital. Kini
komposisinya mencapai 16 persen atau 10,25 juta UMKM. ’’Upaya untuk mendorong digitalisasi
koperasi dan UMKM menjadi agenda prioritas kementerian,’’ kata Teten. Kehadiran start-up
digital terbukti mampu memperluas pasar para pelaku usaha mikro. Tidak terkecuali usaha
warung makan. Salah satu start-up yang menggarap segmen itu adalah Wahyoo. Sejauh ini,
mereka telah merangkul 16.000 warung makan. Kehadiran Wahyoo pun selaras dengan upaya
pemerintah dalam mengeskalasi bisnisbisnis mikro.
Founder sekaligus CEO Wahyoo Peter Shearer mengakui adanya perubahan kondisi mitra usaha
warung-warung makan selama pandemi. Sebagian besar mengalami penurunan omzet. ’’Kami
terus memantau mereka. Ada beberapa warung mitra kami yang survive karena lokasinya di
sekitar perkantoran,’’ terangnya pada Jumat (22/1).
Secara umum, pada 2019–2020, transaksi pembelian bahan baku kebutuhan warung makan
tradisional melalui Wahyoo meningkat hingga empat kali lipat. Peter menyebut ada perubahan
perilaku para pemilik warung di masa pandemi.
Sementara itu, Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil Menengah Indonesia (Komnas
UKM) Sutrisno Iwantono menyebut Undang-Undang Cipta Kerja bisa memicu koperasi dan UMKM
untuk naik kelas. Sayangnya, perumusan rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunannya
belum menampung aspirasi UMKM. Bahkan, ada yang justru kontraproduktif.
Salah satunya adalah kewajiban bagi pemilik usaha kecil dan mikro memberikan pesangon
kepada karyawan. ’’Kami minta menteri ketenagakerjaan bersedia berdialog,’’ harap peneliti
senior Institute of Developing Entrepreneurship itu.
Selain itu, dia berharap agar para pelaku usaha mikro dan kecil diberi keringanan administrasi
pajak. Terutama saat mengajukan fasilitas pembiayaan. Besaran batas atas nominal peredaran
tahunan yang dikenai insentif pajak final 0,5 persen, menurut Sutrisno, perlu ditingkatkan.
Setidaknya, dari Rp4,8 miliar menjadi Rp7,5 miliar. (agf/ han/c6/hep/jpg)
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Positif
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positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Kondisi pandemi termasuk pasar
investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada hasil investasi yang diraih oleh
industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah mengalihkan mayoritas portofolio pada
instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total portofolio, sehingga tidak berpengaruh
langsung dengan fluktuasi IHSG
neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya
berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang mudah diperjualbelikan,
berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan deviden secara periodik.
Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam
melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-saham gorengan
negative - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Walaupun banyak terjadi PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari
pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta
untuk tahun 2020
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Tentunya kami akan selalu optimis
dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul di depan,
seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. Tahun 2021 ini harus bisa
dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera pandemi. BPJAMSOSTEK
siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja Indonesia dapat segera
terwujud
positive - Mintje Wattu (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat) sepanjang
tahun ini, kami BPJAMSOSTEK terus berupaya mengoptimalkan pelayanan bagi pekerja,
terutama bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja karena pandemi COVID-19
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Ringkasan
Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi Covid-19, namun meski
demikian BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja
institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain kinerja pada bidang Investasi, kepesertaan,
dan pelayanan. Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto menjelaskan sepanjang tahun
2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil dibukukan sebesar Rp73,31
triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang relaksasi iuran Program JKK,
JK sebesar 99% dan penangguhan Program JP sebesar 99%. Iuran tersebut ditambah
pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan mencapai Rp486,38 triliun
pada akhir Desember 2020. BPJAMSOSTEK juga mencatatkan hasil investasi sebesar Rp32,30
triliun, dengan Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,38%. Dana dan hasil Investasi
tersebut mengalami pertumbuhan masing masing sebesar 12,59% dan 10,85% dibandingkan
tahun akhir 2019.

PENERIMAAN IURAN BPJAMSOSTEK TAHUN 2020 MENCAPAI RP73,31 TRILYUN
Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi Covid-19, namun meski
demikian BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja
institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain kinerja pada bidang Investasi, kepesertaan,
dan pelayanan.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto menjelaskan sepanjang tahun 2020, penerimaan
iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil dibukukan sebesar Rp73,31 triliun, walaupun
terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020 tentang relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99%
dan penangguhan Program JP sebesar 99%. Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi
berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember
2020. BPJAMSOSTEK juga mencatatkan hasil investasi sebesar Rp32,30 triliun, dengan Yield on
Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,38%. Dana dan hasil Investasi tersebut mengalami
pertumbuhan masing masing sebesar 12,59% dan 10,85% dibandingkan tahun akhir 2019.
Agus mengutarakan investasi BPJAMSOSTEK dilaksanakan berdasarkan PP No. 99 tahun 2013
dan PP No. 55 tahun 2015, yang mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang
diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016
yang juga mengharuskan penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50%.
"Untuk alokasi dana investasi, BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 64% pada surat utang,
17% saham, 10% deposito, 8% reksadana, dan investasi langsung sebesar 1%", tuturnya.
Selama masa pandemi, pengelolaan dana investasi mendapatkan tantangan yang cukup berat,
mengingat dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh seluruh bidang usaha di dalam negeri.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun 2020 dibuka melemah, bahkan
sempat terseok ke level 3900-an pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global.
"Kondisi pandemi termasuk pasar investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada
hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah
mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total
portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG", ujar Agus Agus
mencontohkan pada investasi saham, mayoritas penempatan atau 98% penempatan dana
dilakukan pada saham kategori Blue Chip atau LQ45. Meski demikian, penempatan pada saham
non LQ45 juga tetap dilakukan dengan menerapkan protokol investasi yang ketat. Jumlah saham
non LQ45 tersebut hanya sekitar 2% besarannya dari total portofolio saham BPJAMSOSTEK.
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"Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham
yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan
deviden secara periodik. Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi
pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada sahamsaham gorengan", tegas Agus. Dirinya menambahkan, untuk lebih memaksimalkan hasil kelolaan
investasi, BPJAMSOSTEK juga mengurangi broker fee atau biaya transaksi penempatan dana
dengan manajer investasi.
Agus juga menjelaskan dengan kinerja pengelolaan dana di atas, sebagai Badan Hukum Publik
yang bersifat nirlaba, seluruh hasil pengelolaan dana dikembalikan kepada peserta, sehingga
BPJAMSOSTEK dapat memberikan hasil pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada
pesertanya mencapai 5,63% p.a yang tentunya selalu di atas rata-rata bunga deposito bank
pemerintah yang pada tahun 2020 ini sebesar 3,87%.
Jika ditilik dari tahun 2016 hingga 2020 saja, dana kelolaan BPJAMSOSTEK dapat tumbuh
mencapai 2 kali lipat dengan CAGR sebesar 18,74%, hingga mencapai Rp486,38 triliun. Padahal
sejak tahun 1977 hingga 2015, dana kelolaan BPJAMSOSTEK berada pada angka Rp206,58
triliun. Hal ini jelas membuktikan kinerja BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan kepesertaan dan
mengelola dana investasi sangat baik dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang
diperoleh.
Peningkatan dana kelolaan investasinya ini juga tentunya tidak lepas dari protokol penempatan
dana yang dimiliki BPJAMSOSTEK yang sangat ketat. Jika dilihat dari aturan yang dimiliki, sangat
kecil kemungkinan penempatan dana investasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak
tertentu. Contohnya pada aturan penempatan dana, kapitalisasi pasar dari emiten yang dituju
minimal Rp3 triliun. Contoh lainnya seperti rerata nilai transaksi saham yang akan dibeli minimal
Rp20 miliar. Protokol ketat dalam mengatur penempatan dana investasi ini yang menjadi rahasia
BPJAMSOSTEK agar tetap mendapatkan hasil investasi yang selalu meningkat, untuk
kepentingan seluruh peserta BPJAMSOSTEK.
Menilik kinerja kepesertaan BPJAMSOSTEK, total 50,72 juta pekerja telah terdaftar sebagai
peserta BPJAMSOSTEK hingga akhir Desember 2020. Hasil ini merupakan pencapaian yang
positif untuk mengakhiri tahun 2020, meski dengan kondisi pandemi Covid-19 yang juga tidak
kalah menantang bagi peningkatan kepesertaan. Sementara dari sisi perusahaan peserta atau
pemberi kerja, pada periode yang sama capaian yang diraih oleh BPJAMSOSTEK sebesar 683,7
ribu perusahaan.
Melalui inisiatif PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BPJAMSOSTEK juga mendorong
kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).
Terhitung sejak 2017 sampai dengan akhir Desember 2020, PERISAI ini telah berkontribusi
positif terhadap kepesertaan sebesar 1,6 juta peserta dengan total iuran Rp364,2 miliar yang
dilakukan oleh 4.694 PERISAI aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk
perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), terhitung Desember 2020, sebanyak 376,6
ribu PMI telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK dengan nilai iuran mencapai Rp31,9
miliar.
"Walaupun banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan
usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi
peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020", jelas Agus. Meski demikian, dirinya mengaku
lonjakan klaim JHT imbas dari PHK tidak bisa dihindari, yaitu sebesar 15,22% atau sebanyak 2,2
juta pengajuan klaim JHT pada tahun 2019 dengan nominal yang juga melonjak 24,25% atau
sebesar Rp26,64 Triliun.
Sepanjang tahun 2020, pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BPJAMSOSTEK
mengalami peningkatan sebesar 20,01% atau mencapai Rp36,5 triliun. Dengan perincian klaim
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untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus, Jaminan Kematian
(JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,35 triliun, Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,55 triliun, dan Jaminan
Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp489,47 miliar.
"Tentunya kami akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang
mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan.
Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera
pandemi. BPJAMSOSTEK siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja
Indonesia dapat segera terwujud" pungkasnya.
Kepala BPJAMSOSTEK Papua Barat, Mintje Wattu menyebutkan sepanjang tahun 2020,
BPJAMSOSTEK terus berupaya membantu merealisasikan hak-hak pekerja yang ada di Papua
Barat, terutama bagi pekerja yang diberhentikan karena dampak pandemi COVID-19.
"sepanjang tahun ini, kami BPJAMSOSTEK terus berupaya mengoptimalkan pelayanan bagi
pekerja, terutama bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja karena pandemi
COVID-19" ujar Mintje Wattu memaparkan pelayanan yang telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK
di Papua Barat.
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neutral - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Setelah diperiksa kesehatannya, para penumpang diperiksa dokumen
keimigrasiannya. Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19
menuju tempat karantina
negative - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing
yang diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang pembatasan
sementara masuknya orang asing ke Wilayah Indonesia dalam masa pandemi Covid-19

Ringkasan
Ditjen Imigrasi memastikan ratusan Tenaga Kerja Asing ( TKA ) asal China yang datang ke
Indonesia pada Sabtu, 24 Januari 2021 tengah menjalani karantina. Mereka telah ditangani oleh
Satgas Penanganan Covid-19 sebelum bisa masuk ke Indonesia.

ROMBONGAN TKA CHINA MASUKI INDONESIA, KATEGORI HINGGA DOKUMEN
DIBEBERKAN PIHAK DITJEN IMIGRASI
Ditjen Imigrasi memastikan ratusan Tenaga Kerja Asing ( TKA ) asal China yang datang ke
Indonesia pada Sabtu, 24 Januari 2021 tengah menjalani karantina. Mereka telah ditangani oleh
Satgas Penanganan Covid-19 sebelum bisa masuk ke Indonesia.
"Setelah diperiksa kesehatannya, para penumpang diperiksa dokumen keimigrasiannya. Setelah
lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 menuju tempat karantina,"
ungkap Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh.
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Nursaleh juga menjelaskan, ratusan tenaga kerja asal China tersebut datang ke Indonesia
dengan menggunakan dokumen resmi.
"Penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan
masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang pembatasan sementara
masuknya orang asing ke Wilayah Indonesia dalam masa pandemi Covid-19," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 171 penumpang pesawat China Southern Airlenes dari
Ghuangzhou China tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkarang.
Pesawat itu dilaporkan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT dan 18 WNI. 153
WNA terdiri dari 150 orang dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP),
serta 3 orang Visa Diplomatik.
Kedatangan tenaga kerja asing itu pun mendapat respon netizen. Pasalnya, saat ini Indonesia
memberlakukan lockdwon yang melarang Warga Negara Asing masuk ke Indonesia.
Larangan yang telah diberlakukan sejak 28 Desember 2020 ini guna mencegah masuknya jenis
baru Covid-19 yang melanda dunia.***.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan
sebesar Rp29.444.763.600.000
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya
hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika
kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita
bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) subsidi gaji di 2020. BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut sudah
diberikan kepada 24.537.303 pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.

PENANTIAN BLT SUBSIDI GAJI RP1,2 JUTA, BACA FAKTANYA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) subsidi gaji di 2020. BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut sudah
diberikan kepada 24.537.303 pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
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Berikut fakta-fakta pekerja sangat menanti BLT Rp1,2 Juta, yang telah dirangkum Okezone,
Senin (25/1/2021).
1. Menaker Berikan Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, tercatat BSU
termin I sudah disalurkan kepada 12.293.134 pekerja. Sementara, pada termin II sebanyak
12.244.168 penerima.
"Total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000," kata Ida dalam
Instagram @kemnaker yang dikutip Okezone.
2. Masih Ada Sejumlah Rekening Belum Dapat BSU di 2020 Ida mengatakan, masih ada sejumlah
rekening yang belum dapat tersalurkan BLT subsidi gaji. Dikarenakan beberapa hal seperti
duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif
dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.
"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida.
3. BSU Akan Dilanjutkan di 2021
Politikus PKB itu menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk
pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Namun Ibu
Ida memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, penyaluran
akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali.
“Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk
menyalurkan kembali,” ujarnya.
4. Menaker Belum Bisa Pastikan Penyaluran BSU di 2021
Namun, terkait pertanyaan mengenai kapan penyaluran BSU tahun 2021 akan dilaksanakan,
Menteri Ida mengaku belum bisa memberikan kepastian penyalurannya kembali.
“Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan
kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan
dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perekonomian kita belum normal
kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan
kembali pada tahun 2021,“ katanya.
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neutral - Asim Saputra (Kabid Statistik Sosial BPS Jawa Timur) Dalam setahun terakhir,
persentase penduduk bekerja dari tamatan SMA naik 0,99% dan SMP naik 0,21%. Sebaliknya,
berpendidikan SD ke bawah turun 0,88%
neutral - Difi Ahmad Johansyah (Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia) Upaya Pemprov
Jatim untuk meningkatkan alokasi lulusan SMK juga mulai terlihat. Dalam waktu lima tahun
terakhir, pangsa tenaga kerja lulusan SMK meningkat dari 9,4% di Agustus 2015 menjadi 11,4%
di Agustus 2020
positive - Difi Ahmad Johansyah (Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia) Peningkatan
tersebut karena permasalahan antara penawaran tenaga kerja lulusan SMP dan SMA dengan
permintaan dunia kerja
neutral - Difi Ahmad Johansyah (Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia) Pemprov Jatim juga
memberdayakan para ahli di bidang tertentu dengan sertifikasi nasional dan internasional
sebagai pendamping tenaga pengajar SMK

Ringkasan
Tenaga kerja di Jawa Timur (Jatim), mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus
2020 didominasi berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 9,22 juta orang atau setara
44% dari total serapan tenaga kerja. Disusul Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3,89
juta orang atau 18,54%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3,31 juta orang atau 15,80%.
Lalu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 2,39 juta orang atau 11,39%. Penduduk
bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke Atas) ada sebanyak 2,16 juta orang atau 10,28%
mencakup 0,37 juta orang penduduk bekerja berpendidikan Diploma dan 1,79 juta penduduk
bekerja lulusan S1 ke atas/universitas. "Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja
dari tamatan SMA naik 0,99% dan SMP naik 0,21%. Sebaliknya, berpendidikan SD ke bawah
turun 0,88%," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jatim, Asim Saputra dalam rilisnya.
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TENAGA KERJA DI JAWA TIMUR DIDOMINASI LULUSAN SEKOLAH DASAR
Tenaga kerja di Jawa Timur (Jatim), mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus
2020 didominasi berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 9,22 juta orang atau setara
44% dari total serapan tenaga kerja. Disusul Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3,89
juta orang atau 18,54%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3,31 juta orang atau 15,80%.
Lalu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 2,39 juta orang atau 11,39%. Penduduk
bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke Atas) ada sebanyak 2,16 juta orang atau 10,28%
mencakup 0,37 juta orang penduduk bekerja berpendidikan Diploma dan 1,79 juta penduduk
bekerja lulusan S1 ke atas/universitas. "Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja
dari tamatan SMA naik 0,99% dan SMP naik 0,21%. Sebaliknya, berpendidikan SD ke bawah
turun 0,88%," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jatim, Asim Saputra dalam rilisnya.
Sementara itu, data Bank Indonesia (BI) Jatim menunjukkan, berdasarkan pertumbuhannya
jumlah tenaga kerja lulusan SD, SMK, Diploma dan Universitas mengalami penurunan.
Sedangkan kelompok pendidikan lainnya meningkat. Peningkatan kualitas pendidikan tenaga
kerja tersebut seiring adanya berbagai program sekolah gratis mulai dari tingkat SD sampai
tingkat SMA yang dicanangkan oleh pemerintah.
"Upaya Pemprov Jatim untuk meningkatkan alokasi lulusan SMK juga mulai terlihat. Dalam waktu
lima tahun terakhir, pangsa tenaga kerja lulusan SMK meningkat dari 9,4% di Agustus 2015
menjadi 11,4% di Agustus 2020," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jatim,
Difi Ahmad Johansyah.
Dia menambahkan, meski jumlah tenaga kerja lulusan SMP dan SMA mulai meningkat, namun
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)-nya tinggi. TPT Agustus 2020 tingkat SD meningkat dari
1,50% menjadi 2,78%, SMP meningkat dari 3,67% menjadi 5,66%, SMA meningkat dari 6,12%
menjadi 9,34%, SMK meningkat dari 8,04% menjadi 11,89%, DI/II/III meningkat dari 3,18%
menjadi 6,56%, Universitas meningkat dari 4,45% menjadi 6,08% (yoy). "Peningkatan tersebut
karena permasalahan antara penawaran tenaga kerja lulusan SMP dan SMA dengan permintaan
dunia kerja," terangnya.
Untuk itu, lanjut dia, perlu dilakukan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Sehingga
dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dunia usaha.
Beberapa program Pemprov Jatim untuk meminimalkan gap tersebut, antara lain dengan
memberikan kompensasi berupa pengurangan pajak bagi dunia usaha yang memberikan
kesempatan praktik kerja. "Pemprov Jatim juga memberdayakan para ahli di bidang tertentu
dengan sertifikasi nasional dan internasional sebagai pendamping tenaga pengajar SMK,"
pungkasnya.
(nag).
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neutral - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Pada Sabtu, 24 Januri 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines
dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT dan 18 WNI. 153
WNA terdiri dari 150 orang dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP),
serta 3 orang Visa Diplomatik
negative - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Setelah diperiksa kesehatannya, para penumpang diperiksa dokumen
keimigrasiannya
positive - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid19 menuju tempat karantina

Ringkasan
Akhir pekan lalu jagad Maya dihebohkan dengan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China
yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Cengkarang. Hal ini pun mendapat berbagai
respon dari netizen. Pasalnya, saat ini Indonesia memberlakukan lockdown atau melarang
kedatangan warga negara asing. Menanggapi respon tersebut, Kasubag Humas Ditjen Imigrasi
Ahmad Nursaleh memberikan penjelasan. Dikatakan Nursaleh, para TKA asal China tersebut
masuk ke Indonesia secara resmi dan telah dilengkapi surat-surat.

94

RATUSAN TKA CHINA TIBA DI BANDARA SOETTA SAAT INDONESIA LOCKDOWN,
DITJEN IMIGRASI BUKA SUARA
Akhir pekan lalu jagad Maya dihebohkan dengan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China
yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Cengkarang. Hal ini pun mendapat berbagai
respon dari netizen.
Pasalnya, saat ini Indonesia memberlakukan lockdown atau melarang kedatangan warga negara
asing. Hal ini guna mencegah masuknya jenis baru virus Covid-19 yang tengah melanda dunia.
Menanggapi respon tersebut, Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh memberikan
penjelasan. Dikatakan Nursaleh, para TKA asal China tersebut masuk ke Indonesia secara resmi
dan telah dilengkapi surat-surat.
"Pada Sabtu, 24 Januri 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou
dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT dan 18 WNI.
153 WNA terdiri dari 150 orang dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap
(ITAP), serta 3 orang Visa Diplomatik," ungkap Nursaleh dalam keterangan yang diterima PikiranRakyat.com.
Ia menjelaskan, Seluruh penumpang asing yang mendarat masuk dalam kategori orang asing
yang diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia. Hal ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen
Imigrasi tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke Wilayah Indonesia dalam
masa pandemi Covid-19.
"Setelah diperiksa kesehatannya, para penumpang diperiksa dokumen keimigrasiannya,"
ungkapnya.
Tidak dijelaskan para TKA itu akan bekerja pada bidang apa di Indonesia. Namun Nursaleh
menyebut, seluruh penumpang telah ditangani oleh Satgas Covid-19.
"Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 menuju tempat
karantina," paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melarang masuknya warga
negara asing ke Indonesia sejak 28 Desember 2020. Menlu memberlakukan aturan, WNA yang
dapat masuk ke Indonesia hanyalah mereka yang menjabat setingkat Menteri.***.
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neutral - Ahmad Nursaleh (Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi
Kemenkumham A) Pada Sabtu 24 Januari 2021 telah mendarat mendarat pesawat China
Southern Airlines dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT
[China] dan 18 WNI
negative - Ahmad Nursaleh (Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi
Kemenkumham A) Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori
orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang
pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi covid19
positive - Ahmad Nursaleh (Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi
Kemenkumham A) Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid19 menuju tempat karantina

Ringkasan
Sebanyak 153 warga negara asal China masuk ke Indonesia lewat Terminal III Bandara Soekarno
Hatta, Tangerang, pada Sabtu (23/1), di masa pelarangan warga negara asing (WNA) masuk
Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengklaim mereka masuk
kelompok yang dikecualikan. Diketahui, Pemerintah melarang WNA masuk ke Indonesia hingga
8 Februari 2021 untuk mencegah Covid-19 serta varian baru Virus Corona dari Inggris. Kepala
Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nursaleh menerangkan
TKA dari China itu boleh masuk di tengah pelarangan WNA masuk ke Indonesia.
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IMIGRASI KLAIM 153 WN CHINA MASUK RI TELAH SESUAI ATURAN
Sebanyak 153 warga negara asal China masuk ke Indonesia lewat Terminal III Bandara Soekarno
Hatta, Tangerang, pada Sabtu (23/1), di masa pelarangan warga negara asing (WNA) masuk
Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengklaim mereka masuk
kelompok yang dikecualikan.
Diketahui, Pemerintah melarang WNA masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021 untuk
mencegah Covid-19 serta varian baru Virus Corona dari Inggris. Kepala Sub Bagian Humas
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nursaleh menerangkan TKA dari China itu
boleh masuk di tengah pelarangan WNA masuk ke Indonesia.
"Pada Sabtu 24 Januari 2021 telah mendarat mendarat pesawat China Southern Airlines dari
Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT [China] dan 18 WNI,"
kata dia, Minggu (24/1).
"Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang
diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang pembatasan
sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi covid-19," lanjut
dia.
Meski demikian, Ahmad tak merinci kategori ratusan WN China tersebut yang menyebabkannya
masuk kelompok yang dikecualikan. Ahmad hanya memaparkan bahwa 150 orang diantaranya
memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Sementara tiga lainnya
memiliki visa diplomatik.
Dikutip dari Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi IMI-0103.GR.01.01 TAHUN 2021
tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia dalam Masa
Pandemi COVID-19, Kepala Kantor Imigrasi bisa memberikan tanda masuk kepada WNA dengan
kategori:
a. pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat
Menteri ke atas,
b. pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas
c. pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap
d. pemegang visa kunjungan dan visa tinggal terbatas yang diterbitkan setelah surat edaran ini
berlaku berdasarkan pertimbangan dan izin khusus tertulis dari Kementerian/Lembaga terkait.
e. awak alat angkut yang masuk dengan alat angkutnya.
Ia mengatakan setelah mendarat setiap penumpang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan
dan kelengkapan dokumen keimigrasian.
"Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 menuju tempat
karantina," tuturnya.
Ahmad juga tidak membantah bahwa penumpang pesawat tersebut memakai baju hazmat ketika
berada di area bandara. Ia mengatakan dari beberapa negara, penumpang penerbangan
difasilitasi dengan baju hazmat. Sebelumnya, viral di media sosial foto TKA China yang bersiap
menaiki bus guna membawa mereka dari Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (23/1).
Foto-foto para TKA China itu terlihat memakai hazmat dan masker khusus.
Dari foto yang dilihat CNNIndonesia.com, Minggu (24/1), beberapa WNA yang tampak
mengenakan hazmat itu tak menutup penuh anggota badannya; tudung tak dipakai, tanpa
sarung tangan plastik, serta tak berkacamata khusus (google).
Satgas Covid-19 memperpanjang masa pelarangan WNA masuk RI pada 15-25 Januari 2021,
dan kemudian memperpanjang kembali untuk periode 26 Januari-8 Februari. (fey/arh).
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neutral - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Pada Sabtu, 23 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines
dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT (Republik Rakyat
Tiongkok) dan 18 WNI
negative - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori
orang asing yang diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang
pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi Covid19
positive - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid19 menuju tempat karantina

Ringkasan
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membenarkan ada 153
warga negara China yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu
(23/1/2021). Hal ini disampaikan Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menanggapi
isu kedatangan tenaga kerja asing ( TKA) asal China yang beredar di media sosial.

PENJELASAN IMIGRASI SOAL 153 WN CHINA TIBA LEWAT BANDARA SOEKARNOHATTA
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membenarkan ada 153
warga negara China yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu
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(23/1/2021). Hal ini disampaikan Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menanggapi
isu kedatangan tenaga kerja asing ( TKA) asal China yang beredar di media sosial.
"Pada Sabtu, 23 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou
dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan
18 WNI," kata Nursaleh, Senin (23/1/2021).
"Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang
diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang pembatasan
sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi Covid-19," kata
Nursaleh.
Ia menambahkan, para penumpang pesawat tersebut juga telah diperiksa kesehatan dan
dokumen keimigrasiannya. "Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan
Covid-19 menuju tempat karantina," ujar Nursaleh.
Sebelumnya, beredar isu yang menyebut ada ratusan TKA asal China yang tiba di Bandara
Soekarno-Hatta.
Berdasarkan foto yang tersebar di media sosial, orang-orang yang disebut TKA itu tampak
mengenakan alat pelindung diri saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
Namun, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021, ada
beberapa kriteria warga negara asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan
resmi pejabat asing setingkat Menteri ke atas serta pemegang izin tinggal terbatas dan izin
tinggal tetap.
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Narasumber
neutral - Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia) Apalagi Indonesia memiliki
jumlah angkatan kerja usia muda yang besar, yang dapat menjadi peluang untuk mencetak SDM
berdaya saing, berkompeten, dan terampil
neutral - Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia) Pendapatan per kapita kita
sekarang baru sekitar US$ 4.000 per tahun. Nah, untuk mencapai US$ 12.000 per tahun, orang
harus bekerja
neutral - Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia) Lapangan kerja yang diciptakan
harus mempunyai dampak ekonomi besar, penyerapan tenaga kerja tinggi, berkesinambungan,
berkelanjutan, dan berdaya saing
neutral - Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia) Kuncinya pendidikan vokasi.
Memang kalau melihat hanya magang semata, tidak bisa. Pengertian dan pemahaman mengenai
pendidikan vokasi masih berbeda di kalangan pemerintah. Padahal, pendidikan vokasi itu
idealnya sesuai yang diterapkan di negara lain seperti Jerman dan Korsel. Vokasi menjadi ujung
tombak. Itu sangat berhasil

Ringkasan
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani optimistis Indonesia akan memperoleh
manfaat maksimal dari bonus demografi, asalkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% per tahun
dengan pendapatan per kapita US$ 12 ribu. "Apalagi Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja
usia muda yang besar, yang dapat menjadi peluang untuk mencetak SDM berdaya saing,
berkompeten, dan terampil," ujar Rosan kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (24/1).
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INDONESIA BISA NIKMATI BONUS DEMOGRAFI, ASALKAN.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani optimistis Indonesia akan memperoleh
manfaat maksimal dari bonus demografi, asalkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% per tahun
dengan pendapatan per kapita US$ 12 ribu.
"Apalagi Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja usia muda yang besar, yang dapat menjadi
peluang untuk mencetak SDM berdaya saing, berkompeten, dan terampil," ujar Rosan kepada
Investor Daily di Jakarta, Minggu (24/1).
Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan populasi dalam enam generasi, yaitu Post Gen Z,
Gen Z, Milenial, Generasi X (Gen X), Baby Boomer, dan Pre - Boomer.
Post Gen Z lahir pada 2013 dan seterusnya (kini berusia maksimal 7 tahun). Sedangkan Gen Z
lahir pada 1997-2012 (saat ini berusia 8-23 tahun), Milenial lahir pada 1981-1996 (24-39 tahun),
Gen X lahir pada 1965-1980 (40-55 tahun), Baby Boomer lahir pada 1946-1964 (56-74 tahun),
dan Pre - Boomer lahir sebelum 1945 (75 tahun ke atas).
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Gen Z dan Milenial mendominasi penduduk
Indonesia yang per September 2020 mencapai 270,20 juta jiwa. Gen Z berjumlah 74,93 juta
atau 27,94% terhadap total penduduk, Milenial 69,38 juta (25,87%), Gen X 58,65 juta (21,88%),
Baby Boomer 31,01 juta (11,56%), Post Gen Z 29,17 juta (10,88%), dan Pre - Boomer 5,03 juta
(1,87%).
Data BPS menunjukkan, proporsi penduduk usia produktif pada 2020 mencapai 70,72% dari
populasi dibanding 53,39% pada 1971. Berarti Indonesia sedang menikmati bonus demografi,
yaitu potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur usia penduduk, di
mana proporsi usia kerja (15-64 tahun) lebih besar dari bukan usia kerja (0-14 tahun dan di atas
64 tahun). Bonus demokrasi diperkirakan mencapai puncaknya pada 2040-2050.
Tumbuh 7% Rosan Roeslani menjelaskan, mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi
sangat bergantung pada seberapa besar angka pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.
Idealnya, untuk menikmati bonus demograsi, ekonomi harus tumbuh rata-rata 7% dan
pendapatan per kapita US$ 12.000 per tahun.
Tingkat pertumbuhan itu sekaligus juga menjadi syarat bagi negeri ini untuk keluar dari middle
income trap. "Pendapatan per kapita kita sekarang baru sekitar US$ 4.000 per tahun.
Nah, untuk mencapai US$ 12.000 per tahun, orang harus bekerja," katanya.
Di sisi lain, menurut dia, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan agar kelak tidak
menjadi beban demografi. "Lapangan kerja yang diciptakan harus mempunyai dampak ekonomi
besar, penyerapan tenaga kerja tinggi, berkesinambungan, berkelanjutan, dan berdaya saing,"
jelas dia.
Selain ketersediaan lapangan kerja, kemampuan SDM harus meningkat dan bertumbuh.
"Kuncinya pendidikan vokasi. Memang kalau melihat hanya magang semata, tidak bisa.
Pengertian dan pemahaman mengenai pendidikan vokasi masih berbeda di kalangan
pemerintah. Padahal, pendidikan vokasi itu idealnya sesuai yang diterapkan di negara lain seperti
Jerman dan Korsel. Vokasi menjadi ujung tombak. Itu sangat berhasil," tegas Rosan.
Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id).
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Ringkasan
UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang tak hanya melindungi pengusaha, tapi juga pekerja.
Bahkan aturan turunannya juga memuat pasal perlindungan pada pegawai WNI. Mereka tidak
usah takut akan pekerja asing, karena pemerintah memprioritaskan pekerja lokal. Ketika
pertama kali diresmikan, UU Cipta Kerja sangat menghebohkan karena pemerintah dituding pro
asing. Penyebabnya, dalam UU itu tercantum klaster investasi yang memudahkan masuknya
investor asing, termasuk pula WNA yang jadi pegawainya. Pekerja asing seolah menghantui
karena pekerja lokal takut tergusur.

UU CIPTA KERJA MELINDUNGI PEKERJA LOKAL
UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang tak hanya melindungi pengusaha, tapi juga pekerja.
Bahkan aturan turunannya juga memuat pasal perlindungan pada pegawai WNI. Mereka tidak
usah takut akan pekerja asing, karena pemerintah memprioritaskan pekerja lokal.
Ketika pertama kali diresmikan, UU Cipta Kerja sangat menghebohkan karena pemerintah
dituding pro asing. Penyebabnya, dalam UU itu tercantum klaster investasi yang memudahkan
masuknya investor asing, termasuk pula WNA yang jadi pegawainya. Pekerja asing seolah
menghantui karena pekerja lokal takut tergusur.
Namun pekerja lokal tidak usah takut, karena selama ini mereka salah paham. Pemerintah
bukannya ingin menarik pekerja asing sebanyak-banyaknya. Kesalahpahaman ini perlu
diluruskan, agar tidak ada lagi yang mengecap pemerintah terlalu berpihak kepada WNA.
Franky Sibarani, Ketua Tim Serap Aspirasi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja melindungi pekerja
lokal. Penyebabnya karena pada pasal 42 UU ini dijelaskan bahwa TKA dilarang menjabat sebagai
personalia. Aturan ini ditegaskan dalam PP (peraturan pemerintah) yang menjadi aturan
turunannya, pada pasal 6.
Dalam PP pasal 6 ayat 2 bahkan dijelaskan jabatan apa saja yang dilarang untuk dipegang TKA.
Sehingga pada tenaga kerja lokal tidak merasa bersaing dengan TKA, karena posisi mereka
diamankan.
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Para TKA tidak akan menjabat posisi strategis, atau sebaliknya. Mereka tidak akan bekerja
sebagai. buruh kasar, karena rata-rata slot-nya diisi oleh para WNI.
Masuknya TKA memang sedikit mengejutkan, karena banyak pekerja yang takut posisinya
tergusur. Apalagi banyak yang di-PHK saat pandemi. Boro-boro mendapat pekerjaan baru, yang
ada malah mendapatkan saingan, dari TKA. Begitulah yang mereka pikirkan, oleh karena itu para
buruh sempat memprotes UU Cipta Kerja.
Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ketika investor asing masuk ke Indonesia, bukan berarti
100% pekerjanya juga asing. Namun TKA yang masuk bukan diplot sebagai buruh, atau
personalia dan jabatan tinggi lainnya. Mereka diposisikan sebagai teknisi utama, dengan tujuan
mengajari para pegawai lokal.
Tak sembarang TKA boleh masuk ke Indonesia. Mereka harus dites skill-nya, IQ, EQ, psikotes,
dan lain-lain. Para TKA juga harus lolos tes swab sebelum berangkat, barulah boleh terbang ke
Indonesia. Sampai di sini, juga harus karantina mandiri selama 14 hari, sesuai ahiran yang
berlaku.
Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pekerja lokal dan mereka jangan emosi dan menuduh yang
bukan-bukan. Jangan sampai terbakar omongan dan berdemo lagi dan lagi, demi membatalkan
UU Cipta Kerja dan turunannya. Karena sudah banyak berita yang dipelintir, padahal
kenyataannya pemerintah sangat melindungi pekerja lokal.
Ketika para investor asing masuk, maka mereka membuat pabrik baru dengan mesin dan
teknologi baru pula. Di sinilah peranan TKA untuk menjelaskan bagaimana cara kerja mesin
tersebut. Mereka melatih para pegawai lokal jadi operator, sampai benar-benar paham. Sehingga
tidak ada kesalahan saat mengoperasikan mesin tersebut.
Dalam UU Cipta Kerja memang mewajibkan investor asing untuk melakukan ailh teknologi alias
mengajari para pegawai lokal. Keberadaan TKA inilah yang mengambil peran dalam mengajari
teknologi terbaru. Jadi pekerja lokal makin cerdas dan tangkas TKA dijamin tidak akan
menggeser posisi pegawai lokal, karena ada aturan mainnya.
UU Cipta Kerja dan aturan turunannya (peraturan pemerintah) sangat pro pada pekerja lokal.
Mereka tak akan serta-merta diganti oleh tenaga kerja asing. Penyebabnya karena walau nanti
banyak investor asing, namun TKA yang masuk dilarang menempati posisi personalia. Melainkan
jadi operator mesin dan pengajar agar ada alih teknologi dari investor asing ke pegawai lokal.
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Narasumber
neutral - Asriana Ariyanti (statistisi) Untuk mencetak SDM siap pakai, lembaga pendidikannya
juga harus memiliki kualifikasi nasional dan internasional
neutral - Asriana Ariyanti (statistisi) Pendidikan dasar hendaknya lebih ditekankan pada
pembentukan karakter dan moral, tidak hanya berupa capaian akademis
positive - Asriana Ariyanti (statistisi) Gen Z bisa mengolah sektor pertanian hingga jasa dengan
memanfaatkan kemampuan serta interest mereka yang sangat besar pada hal-hal yang
berhubungan dengan IT dan artificial intelligence (AI). Namun, yang harus diperhatikan tetap
dari karakter dan pendidikan yang berkualitas agar mereka dapat beradaptasi dengan baik pada
industry 4.0 dan Society 5.0

Ringkasan
Indonesia sudah terlambat mengantisipasi bonus demografi. Untuk mengejar keterlambatan itu,
pemerintah harus membuat terobosan agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan
kualitas tenaga kerja siap pakai secara cepat dan masif. "Untuk mencetak SDM siap pakai,
lembaga pendidikannya juga harus memiliki kualifikasi nasional dan internasional," ujar statistisi,
Asriana Ariyanti kepada Investor Daily di Jakarta, Sabtu (23/1). Badan Pusat Statistik (BPS)
mengelompokkan populasi dalam enam generasi, yaitu Post Gen Z, Gen Z, Milenial, Generasi X
(Gen X), Baby Boomer, dan Pre - Boomer.

TERLAMBAT ANTISIPASI BONUS DEMOGRAFI, INDONESIA HARUS BUAT
TEROBOSAN
Indonesia sudah terlambat mengantisipasi bonus demografi. Untuk mengejar keterlambatan itu,
pemerintah harus membuat terobosan agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan
kualitas tenaga kerja siap pakai secara cepat dan masif.
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"Untuk mencetak SDM siap pakai, lembaga pendidikannya juga harus memiliki kualifikasi
nasional dan internasional," ujar statistisi, Asriana Ariyanti kepada Investor Daily di Jakarta,
Sabtu (23/1).
Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan populasi dalam enam generasi, yaitu Post Gen Z,
Gen Z, Milenial, Generasi X (Gen X), Baby Boomer, dan Pre - Boomer. Post Gen Z lahir pada 2013
dan seterusnya (kini berusia maksimal 7 tahun). Sedangkan Gen Z lahir pada 1997-2012 (saat
ini berusia 8-23 tahun), Milenial lahir pada 1981-1996 (24-39 tahun), Gen X lahir pada 19651980 (40-55 tahun), Baby Boomer lahir pada 1946-1964 (56-74 tahun), dan Pre - Boomer lahir
sebelum 1945 (75 tahun ke atas).
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Gen Z dan Milenial mendominasi penduduk
Indonesia yang per September 2020 mencapai 270,20 juta jiwa. Gen Z berjumlah 74,93 juta
atau 27,94% terhadap total penduduk, Milenial 69,38 juta (25,87%), Gen X 58,65 juta (21,88%),
Baby Boomer 31,01 juta (11,56%), Post Gen Z 29,17 juta (10,88%), dan Pre - Boomer 5,03 juta
(1,87%).
Data BPS menunjukkan, proporsi penduduk usia produktif pada 2020 mencapai 70,72% dari
populasi dibanding 53,39% pada 1971. Berarti Indonesia sedang menikmati bonus demografi,
yaitu potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur usia penduduk, di
mana proporsi usia kerja (15-64 tahun) lebih besar dari bukan usia kerja (0-14 tahun dan di atas
64 tahun). Bonus demokrasi diperkirakan mencapai puncaknya pada 2040-2050.
Pendidikan Karakter Ana, panggilan akrab Asriana, menjelaskan, saat ini program-program
pemerintah dan dunia usaha dalam membuka koneksi langsung antara dunia pendidikan dan
dunia kerja ( link and match ) belum berjalan. Alhasil, tidak ada integrasi antara output
pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja.
Ana juga menilai pendidikan moral/karakter atau pendidikan holistik dalam membentuk SDM
unggul dalam 20-30 tahun sangat penting, bahkan harus dimasukkan dalam sistem pendidikan
dini berupa pendidikan karakter yang bersinergi antara dunia pendidikan dan keluarga.
"Pendidikan dasar hendaknya lebih ditekankan pada pembentukan karakter dan moral, tidak
hanya berupa capaian akademis," tegas dia.
Menurut Ana, untuk mengihindarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah
( middle income trap country ) dan mampu menjadi negara berpendapatan tingggi, yang harus
dikejar bukan seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai, tetapi seberapa mampu
pemerintah melakukan pemerataan distribusi perekonomian di masyarakat.
Dia menambahkan, sektor industri yang harus digenjot sejak sekarang untuk menyerap tenaga
kerja Gen Z dan Post Gen Z dalam 20-30 tahun mendatang adalah sektor yang melibatkan
teknologi dan internet, namun dikemas dengan manajemen modern.
"Gen Z bisa mengolah sektor pertanian hingga jasa dengan memanfaatkan kemampuan serta
interest mereka yang sangat besar pada hal-hal yang berhubungan dengan IT dan artificial
intelligence (AI). Namun, yang harus diperhatikan tetap dari karakter dan pendidikan yang
berkualitas agar mereka dapat beradaptasi dengan baik pada industry 4.0 dan Society 5.0," kata
Ana.
Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id).
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