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Newstrend Ketenagakerjaan 

26 Maret 2021 

 
 

NEWSTREND 

Judul : Menaker: Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Terus 
Turun 

Sentimen : Positif 
 

Ringkasan 

Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua 

tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja 

secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di 

masa depan. Hasil pengawasan ketenagakerjaan menunjukkan penurunan jumlah 

perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan 

melakukan pelanggaran, sedangkan di 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan, pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 

pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. 

Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 

2019 turun menjadi 5 ribu kasus setahun berikutnya. 
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Judul Disnaker Depok Dorong SMK Kerja Sama dengan Perusahaan 
Nama Media Ekonomi Neraca 
Newstrend Pendidikan Vokasi 
Halaman/URL Pg9 
Jurnalis ANT 
Tanggal 2021-03-26 06:04:00 
Ukuran 68x65mmk 
Warna Hitam/Putih 
AD Value Rp 1.904.000 
News Value Rp 5.712.000 
Kategori Ditjen Binalattas 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 

 

Narasumber 

neutral - Manto (Kepala Dinas Ketenagakerjaan) Pendampingan dilainkan melalui Forum Bursa 
Kerja Khusus (BKK) dengan tujuan mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja yang 
berasal dari lulusan SMK 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Jawa Barat, mendorong Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan guna memberi peluang kerja kepada 
lulusan sekolah tersebut. Kepala Disnaker Kota Depok, Manto di Depok, Rabu (24/3), 
mengatakan Disnaker siap mendampingi dan memfasilitasi kerja sama antara SMK dan 
perusahaan terkait rekruitmen tenaga kerja, Praktik Kerja Lapangan (PKL) maupun pemagangan. 

 

DISNAKER DEPOK DORONG SMK KERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Jawa Barat, mendorong Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan guna memberi peluang kerja kepada 
lulusan sekolah tersebut. 

Kepala Disnaker Kota Depok, Manto di Depok, Rabu (24/3), mengatakan Disnaker siap 
mendampingi dan memfasilitasi kerja sama antara SMK dan perusahaan terkait rekruitmen 
tenaga kerja, Praktik Kerja Lapangan (PKL) maupun pemagangan. 

"Pendampingan dilainkan melalui Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan tujuan 
mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja yang berasal dari lulusan SMK," katanya. 
Manto mencontohkan penandatanganan MoU antara SMK Multicomp Depok dengan PT Midi 
Utama Indonesia yang membawahi Alfamidi dan Alfamart. (UIU) 
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Judul Waspadai Penipuan 
Nama Media Warta Kota 
Newstrend Penipuan Pencairan Dana JHT 
Halaman/URL Pg9 
Jurnalis VIN 
Tanggal 2021-03-26 05:50:00 
Ukuran 112x101mmk 
Warna Hitam/Putih 
AD Value Rp 10.080.000 
News Value Rp 50.400.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 

Narasumber 

negative - Indra Iswanto (Kepala Cabang BPJS TK Kota Depok) Biasanya calon korban diiming-
imingi pencairan Program JHT namun disertai dengan permintaan pembayaran ataupun transfer 
sejumlah uang. Kami menyatakan bahwa BP Jamsostek tidak pernah memungut biaya apapun 
untuk layanan yang diberikan kepada peserta 

negative - Indra Iswanto (Kepala Cabang BPJS TK Kota Depok) Tetapi ada beberapa laporan dari 
peserta yang menerima pesan WA dan SMS penipuan. Kami sudah jelaskan agar tidak mudah 
percaya dengan informasi yang tidak resmi terkait BP Jamsostek 

negative - Indra Iswanto (Kepala Cabang BPJS TK Kota Depok) Jika masyarakat ragu akan 
kebenaran informasi itu, baiknya periksa langsung dikanal resmi BP Jamsostek atau dapat 
menghubungi layanan masyarakat di nomor 175 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mengimbau masyarakat 
agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BP Jamsostek untuk melakukan 
pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) atau dana pensiun. Pasalnya, belakangan terungkap 
adanya penipuan berkedok penawaran jasa pencairan JHT untuk memermudah proses di BP 
Jamsostek. 

 

WASPADAI PENIPUAN 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mengimbau masyarakat 
agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BP Jamsostek untuk melakukan 
pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) atau dana pensiun. Pasalnya, belakangan terungkap 
adanya penipuan berkedok penawaran jasa pencairan JHT untuk memermudah proses di BP 
Jamsostek. 

Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kota 
Depok Indra Iswanto, penipuan tersebut menawarkan jasa disertai dengan permintaan 
pembayaran sejumlah uang. 
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"Biasanya calon korban diiming-imingi pencairan Program JHT namun disertai dengan 
permintaan pembayaran ataupun transfer sejumlah uang. Kami menyatakan bahwa BP 
Jamsostek tidak pernah memungut biaya apapun untuk layanan yang diberikan kepada peserta," 
paparnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/3). 

Modus penipuan ini dikatakan Indra biasa dilakukan dengan beragam cara. Diantaranya melalui 
telepon, SMS, aplikasi pesan singkat atau WhatsApp, Facebook, Twitter dan juga email palsu 
yang mengatasnamakan BP Jamsostek. Meski begitu. Indra mengaku sejauh ini belum ada 
kejadian penipuan seperti yang dikatakannya itu. 

'Tetapi ada beberapa laporan dari peserta yang menerima pesan WA dan SMS penipuan. Kami 
sudah jelaskan agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak resmi terkait BP 
Jamsostek," paparnya, adanya laporan ini, Indra menyebut pihaknya terus meningkatkan 
koordinasi dengan kepolisian dalam mengambil langkah-langkah pencegahan. 

Termasuk, menindak tegas perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut. 

"Jika masyarakat ragu akan kebenaran informasi itu, baiknya periksa langsung dikanal resmi BP 
Jamsostek atau dapat menghubungi layanan masyarakat di nomor 175," katanya., (vin) 

Warta Kola/Vinl Rizki AineSa 
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Judul Alangkah Baik Jika Jurusannya Sama 
Nama Media Warta Kota 
Newstrend Pendidikan Vokasi 
Halaman/URL Pg9 
Jurnalis VIN 
Tanggal 2021-03-26 05:47:00 
Ukuran 97x72mmk 
Warna Hitam/Putih 
AD Value Rp 8.730.000 
News Value Rp 26.190.000 
Kategori Ditjen Binalattas 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Manto (Kepala Dinas Ketenagakerjaan) Alangkah baiknya SMK bekerja sama dengan 
perusahaan yang jurusannya memang sama 

neutral - Manto (Kepala Dinas Ketenagakerjaan) Dengan begitu, siswa bisa memetik ilmu yang 
ada di perusahaan tersebut, karena bisa saling menguntungkan bagi SMK dan juga perusahaan 

negative - Manto (Kepala Dinas Ketenagakerjaan) Untuk kegiatan ini, pihak perusahaan 
membuka lapangan kerja bagi alumni SMK Multicomp dengan kebutuhan dua orang di setiap 
gerai. Jumlah gerainya sendiri ada 60 gerai se Kota Depok 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok terus mengawal jalannya sejumlah kerjasama 
perusahaan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kepala Disnaker Kota Depok Manto 
mengatakan, kerjasama sejumlah perusahaan dengan sejumlah SMK ini melalui penandatangan 
Memorandum of Understanding (MolI). 

 

ALANGKAH BAIK JIKA JURUSANNYA SAMA 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok terus mengawal jalannya sejumlah kerjasama 
perusahaan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Kepala Disnaker Kota Depok Manto mengatakan, kerjasama sejumlah perusahaan dengan 
sejumlah SMK ini melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU). 

Pihaknya akan terus memberikan pendampingan kepada masing-masing sekolah melalui Forum 
Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan tujuan mempertemukan pemberi kerja dan pencari Kerja yang 
berasal dari lulusan SMK. 
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"Alangkah baiknya SMK bekerja sama dengan perusahaan yang jurusannya memang 
sama,"papar Manto saat dikonfirmasi wartawan. Selasa (23/3). 

"Dengan begitu, siswa bisa memetik ilmu yang ada di perusahaan tersebut, karena bisa saling 
menguntungkan bagi SMK dan juga perusahaan," tuturnya. Seperti saat penandatanganan MoU 
pada 18 Maret lalu antara SMK Multicomp Depok dengan PT Midi Utama Indonesia yang 
membawahi Alfamidi dan Alfamart. 

Dalam MoU tersebut, pihak perusahaan akan membuka lowongan kerja bagi lulusan dari SMK 
tersebut. 

"Untuk kegiatan ini, pihak perusahaan membuka lapangan kerja bagi alumni SMK Multicomp 
dengan kebutuhan dua orang di setiap gerai. Jumlah gerainya sendiri ada 60 gerai se Kota 
Depok," akunya. 

Dari kerjasama tersebut ada 302 orang yang telah mendaftar. Jumlah tersebut kemudian 
diseleksi hingga memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan. (vin) 
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Judul Berita Foto - Penandatangan Skema Sertifikasi Nasional LPS P1 
Nama Media Kontan 
Newstrend Sertifikasi bagi Mahasiswa Vokasi 
Halaman/URL Pg14 
Jurnalis KONTAN 
Tanggal 2021-03-26 05:44:00 
Ukuran 165x273mmk 
Warna Warna 
AD Value Rp 55.275.000 
News Value Rp 276.375.000 
Kategori Ditjen Binalattas 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 

BERITA FOTO - PENANDATANGAN SKEMA SERTIFIKASI NASIONAL LPS P1 

caption: 

Penandatangan Skema Sertifikasi Nasional LPS P1: Penandatanganan Skema Sertifikasi Nasional 
Lembaga Sertifikasi Pendidikan P1 Pendidikan Tinggi Vokasi antara Direktur Jenderal (Dirjen) 
Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wikan Sakarinto dengan Ketua 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP) Kunjung Masehat. disaksikan oleh Ketua Forum LSP 
Darmansyah, Plt Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemenaker Mucthar 
Azis, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi KemenPUPR Nicodemus Daud dan 
Direktur Eksekutif FHCI Sofyan Rohidi dan Ketua Forum Direktur Politeknik Zainal Arif. Untuk 
pertama kalinya, skema sertifikasi ini sukses melibatkan industri dengan menghasilkan 149 
skema sertifikasi nasional dalam waktu kurang dari setahun. 
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Judul 149 Skema Sertifikasi Nasional Pendidikan Tinggi Vokasi Diteken 
Nama Media Koran Sindo 
Newstrend Sertifikasi bagi Mahasiswa Vokasi 
Halaman/URL Pg17 
Jurnalis hafid fuad 
Tanggal 2021-03-26 05:28:00 
Ukuran 76x247mmk 
Warna Hitam/Putih 
AD Value Rp 63.840.000 
News Value Rp 319.200.000 
Kategori Ditjen Binalattas 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Masehat (Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)) Saya melihat program link 
and match sebagai suatu kemajuan yang sangat signifikan untuk menghasilkan tenaga kerja 
yang kompeten di dunia industri. Karena saat ini industri sangat membutuhkan tenaga kerja 
yang berkompetensi tinggi 

 

Ringkasan 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menandatangani 149 Skema Sertifikasi 
Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Kemitraan serta Penyelarasan Dunia Usaha 
dan Dunia Industri. Penandatanganan ini dilakukan Kunjung Masehat selaku Ketua BNSP dan 
Wikan Sakarinto selaku Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud di Jakarta kemarin. Menurut 
Corcomm & CSR Manajer Bidang Pendidikan PT Trakindo Utama Candy Sihombing, industri 
sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi. Adapun program link and match 
dapat digunakan agar tenaga kerja memiliki standaryang cukup untuk masuk ke dunia Industri. 

 

149 SKEMA SERTIFIKASI NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DITEKEN 

JAKARTA - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) 
Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menandatangani 
149 Skema Sertifikasi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Kemitraan serta 
Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Penandatanganan ini dilakukan Kunjung Masehat 
selaku Ketua BNSP dan Wikan Sakarinto selaku Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud di Jakarta 
kemarin. 

Skema sertifikasi nasional ini ditujukan untuk mewujudkan link and match yang kini menjadi 
fokus pemerintah dalam menguatkan pendidikan vokasi guna menghasilkan Sumber Daya 
Manusia (SDM) Indonesia unggul melalui sertifikasi kompetensi. 
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Penandatanganan skema sertifikasi nasional ini dilatarbelakangi dari adanya anggapan dari para 
pelaku industri bahwa apa yang dipelajari peserta didik di perguruan tinggi tidak selaras dengan 
kebutuhan industri saat ini. Maka, dibuat program yang bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi tenaga kerja Indonesia yang bemama program link and match. Menurut Dirjen 
Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto, program link and match ini dilaksanakan untuk menguatkan 
pendidikan vokasi guna menghasilkan SDM Indonesia unggul. 

Sementara itu, Ketua BNSP Kunjung Masehat mengatakan bahwa acara ini bisa menjadi 
momentum yang sangat baik untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi sesuai 
dengan kebutuhan dunia industri. "Saya melihat program link and match sebagai suatu kemajuan 
yang sangat signifikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di dunia industri. Karena 
saat ini industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi,"ujarnya. 

Menurut Corcomm & CSR Manajer Bidang Pendidikan PT Trakindo Utama Candy Sihombing, 
industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi. Adapun program link and 
match dapat digunakan agar tenaga kerja memiliki standar yang cukup untuk masuk ke dunia 
Industri. 

Dalam hal ini Kunjung mengatakan, untuk menciptakan tenaga kerja berkompetensi tinggi yang 
siap dalam dunia industri BNSP akan menyiapkan para tenaga kerja melalui pelaksanaan 
sertifikasi kompetensi. 

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13/ 2003., 
Dalam peraturan tersebut, BNSP diberikan amanah melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 
Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/2018, sertifikasi kompetensi ini 
dilakukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang diberikan lisensi oleh BNSP. 

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa sertifikasi kompetensi dilakukan untuk 
menciptakan tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan memiliki standar global. 
Maka, diperlukan berbagai infrastruktur kompetensi seperti standar kompetensi kerja, asesor 
kompetensi, skema sertifikasi, materi uji kompetensi (MUK), tempat uji kompetensi (TUK) dan 
lembaga sertifikasi profesi (LSP). 
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Judul Jamsostek Tanggung Biaya Khalil Ilmi 
Nama Media Pikiran Rakyat 
Newstrend Program BPJamsostek 
Halaman/URL Pg4 
Jurnalis RNF 
Tanggal 2021-03-26 05:05:00 
Ukuran 140x77mmk 
Warna Hitam/Putih 
AD Value Rp 15.400.000 
News Value Rp 77.000.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Cimahi dan 
perwakilan perusahaan mengunjungi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, Khalil llmi 
Benua Najwa. di RSUD Cibabat, Jalan Jenderal Amir Machmud, Kota Cimahi, Kamis (25/3/2021). 
Hal itu bagian dari pelayanan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Kota Cimahi dan telah 
berperan aktif melayani peserta yang mengalami kecelakaan kerja. 

 

JAMSOSTEK TANGGUNG BIAYA KHALIL ILMI 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Cimahi dan 
perwakilan perusahaan mengunjungi tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja, Khalil llmi 
Benua Najwa. di RSUD Cibabat, Jalan Jenderal Amir Machmud, Kota Cimahi, Kamis (25/3/2021). 
Hal itu bagian dari pelayanan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Kota Cimahi dan telah 
berperan aktif melayani peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Khalil merupakan tenaga 
kerja PT Graha Seribu satu Jaya. Dia mengalami kecelakaan saat bekerja pada Senin (15/3/2021) 
pukul 21.00. Ketika hendak berangkat Kerja dari rumah pada sif malam hari, di tengah perjalanan 
menggunakan sepeda motor tepat di depan SPBU Jalan Jenderal Amir Machmud, korban 
bertabrakan dengan kendaraan angkutan kota dari arah berlawanan. Kecelakan tersebut 
menyebabkan Khalil mengalami luka di kepala, wajah, dan kaki. Hingga saat ini, Khalil masih 
dirawat secara intensif di Kelas I RSUD Cibabat Cimahi. Kepala Kantor Cabang BPJamsostek 
Cimahi Aang Supono mengatakan, kegiatan kunjungan kepada pasien kecelakaan Kerja ini 
merupakan sebagai bentuk kepedulian kepada peserta. Selain itu, untuk mengetahui dan 
mengevaluasi tentang layanan yang diberikan pihak rumah sakit PLKK RSUD Cibabat Cimahi. 
"Kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa tenaga kerja tersebut kunjungan ini dalam 
rangka bagian dari pelayanan. merupakan rasa kepedulian yang tinggi terhadap peserta yang 
sedang dirawat' ujarnya. (RNF)*** WHN NF/'PR" 
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Judul Pelatihan Menjahit untuk Warga Terdampak Covid-19 
Nama Media Republika 
Newstrend Pelatihan Menjahit di Depok 
Halaman/URL Pg18 
Jurnalis Syahruddin El-Fikri 
Tanggal 2021-03-26 05:03:00 
Ukuran 153x316mmk 
Warna Warna 
AD Value Rp 208.845.000 
News Value Rp 1.044.225.000 
Kategori Ditjen Binalattas 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Siti Fadlilaturrrif'ati (Ketua Panitia Pelatihan Menjahit Majelis Taklim El Fawwaz. Depok,) 
Melalui pelatihan menjahit ini. kami berharap para warga masyarakat yang terdampak Covid-19 
tetap optimistis menghadapi ujian saat ini 

neutral - Siti Fadlilaturrrif'ati (Ketua Panitia Pelatihan Menjahit Majelis Taklim El Fawwaz. Depok,) 
Kita tidak boleh pasrah dan berdiam diri saja menyikapi dan menghadapi kondisi pandemi Covid-
19 ini. Kita harus tetap optimistis dan penuh semangat bahwa ujian ini diberikan supaya kita 
makin kuat 

neutral - Siti Fadlilaturrrif'ati (Ketua Panitia Pelatihan Menjahit Majelis Taklim El Fawwaz. Depok,) 
Kita tidak boleh pasrah dan berdiam diri saja menyikapi dan menghadapi kondisi pandemi Covid-
19 ini. Kita harus tetap optimistis dan penuh semangat bahwa ujian ini diberikan supaya kita 
makin kuat. 

neutral - Siti Fadlilaturrrif'ati (Ketua Panitia Pelatihan Menjahit Majelis Taklim El Fawwaz. Depok,) 
Alhamdulillah, kami sangat senang ikut pelatihan ini karena dapat ilmu dan pengalaman. 
Sebenarnya sering dapat orderan (pesanan---Red), tetapi belum berani. Sekarang melalui 
pelatihan ini. insya Allah, siap untuk berkecimpung secara lebih luas 

neutral - Fatiya (NA) Alhamdulillah, kami sangat senang ikut pelatihan ini karena dapat ilmu dan 
pengalaman. Sebenarnya sering dapat orderan (pesanan-Red), tetapi belum berani. Sekarang 
melalui pelatihan ini. insya Allah, siap untuk berkecimpung secara lebih luas. 

neutral - Niken (NA) Sangat senang karena jadi bisa dan punya kemampuan untuk berani 
berkarya 

neutral - Hajjah Pariatun (NA) Memang semuanya perlu proses, tetapi jika makin kreatif dan 
telaten, insya Allah akan makin lebih baik 

positive - Husnul Khotimah (Ketua Majelis Taklim El Fawwaz) Pelatihan menjahit ini merupakan 
tahap awal yang nantinya akan diikuti dengan pelatihan berikutnya. Kami juga menjalin kerja 
sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kemenaker Depok atau lembaga lainnya untuk 
membina warga masyarakat 
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positive - Husnul Khotimah (Ketua Majelis Taklim El Fawwaz) Pelatihan menjahit ini merupakan 
tahap awal yang nantinya akan diikuti dengan pelatihan berikutnya. Kami juga menjalin kerja 
sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kemenaker Depok atau lembaga lainnya untuk 
membina warga masyarakat. 

 

Ringkasan 

Majelis taklim memiliki spesialisasi dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan untuk 
meningkatkan pengetahuan umat akan ajaran agama Islam. Namun, yang dilakukan Majelis 
Taklim El Fawwaz, Depok, terbilang unik dan amat jarang dilakukan lembaga sejenis. Ketua 
Majelis Taklim El Fawwaz, Depok, Husnul Khotimah mengatakan, pihaknya akan terus berupaya 
memfasilitasi warga masyarakat untuk berkarya. "Pelatihan menjahit ini merupakan tahap awal 
yang nantinya akan diikuti dengan pelatihan berikutnya. Kami juga menjalin kerja sama dengan 
instansi terkait, seperti Dinas Kemenaker Depok atau lembaga lainnya untuk membina warga 
masyarakat." ujar dia. 

 

PELATIHAN MENJAHIT UNTUK WARGA TERDAMPAK COVID-19 

Majelis taklim memiliki spesialisasi dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan untuk 
meningkatkan pengetahuan umat akan ajaran agama Islam. Namun, yang dilakukan Majelis 
Taklim El Fawwaz, Depok, terbilang unik dan amat jarang dilakukan lembaga sejenis. 

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, ketika perekonomian masyarakat sangat terdampak, 
Majelis Taklim El Fawwaz. Depok, menggelar pelatihan menjahit untuk warga di sekitar. Pelatihan 
menjahit dilaksanakan pada Sabtu (U/3), bertempat di sekretariat Majelis Taklim El Fawwaz, 
Jalan Jati, Sawangan Baru. Depok. 

"Melalui pelatihan menjahit ini. kami berharap para warga masyarakat yang terdampak Covid-
19 tetap optimistis menghadapi ujian saat ini," ujar Ketua Panitia Pelatihan Menjahit Majelis 
Taklim El Fawwaz. Depok, Siti Fadlilaturrrif'ati dalam keterangan persnya yang diterima 
Repubtika, belum lama ini. 

Lebih lanjut Fadila, sapaannya, menjelaskan bahwa pelatihan yang diikuti puluhan warga, 
khususnya perempuan, di Sawangan. Depok, dilaksanakan untuk terus memberikan harapan dan 
semangat terus bertahan serta meningkatkan perekonomian keluarga. "Kita tidak boleh pasrah 
dan berdiam diri saja menyikapi dan menghadapi kondisi pandemi Covid-19 ini. Kita harus tetap 
optimistis dan penuh semangat bahwa ujian ini diberikan supaya kita makin kuat." ujar dia. 

Melalui pelatihan menjahit ini. dia berharap masyarakat tidak perlu panik atau khawatir karena 
mereka yang kreatif akan mampu melewati ujian berat ini. Salah satu peserta pelatihan menjahit. 
Fatiya. mengaku sangat bersyukur atas pelatihan ini. 

"Alhamdulillah, kami sangat senang ikut pelatihan ini karena dapat ilmu dan pengalaman. 

Sebenarnya sering dapat orderan (pesanan---Red), tetapi belum berani. Sekarang melalui 
pelatihan ini. insya Allah, siap untuk berkecimpung secara lebih luas." ungkapnya. 

Hal senada juga disampaikan Niken. Menurut dia. pelatihan ini sangat bermanfaat karena 
membuat dirinya memiliki keterampilan untuk maju dan berkarya. "Sangat senang karena jadi 
bisa dan punya kemampuan untuk berani berkarya," ungkap dia. 
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Lebih lanjut Niken berharap pelatihan ini bisa berkelanjutan supaya kemampuan peserta dapat 
terus meningkat. Instruktur pelatihan menjahit Hajjah Pariatun mengatakan, dia siap 
membimbing dan mengajari para peserta agar lebih terampil lagi. "Memang semuanya perlu 
proses, tetapi jika makin kreatif dan telaten, insya Allah akan makin lebih baik," paparnya. 

Ketua Majelis Taklim El Fawwaz, Depok, Husnul Khotimah mengatakan, pihaknya akan terus 
berupaya memfasilitasi warga masyarakat untuk berkarya. "Pelatihan menjahit ini merupakan 
tahap awal yang nantinya akan diikuti dengan pelatihan berikutnya. Kami juga menjalin kerja 
sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kemenaker Depok atau lembaga lainnya untuk 
membina warga masyarakat." ujar dia. 

ed:a syalaby ichsan 
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Narasumber 

positive - Deri Asta (Wakil Walikota Sawahlunto) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker 
RI) Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan jejaring kerja sama antara 
Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara 
konsisten sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan 
peran dan fungsinya masing-masing 

positive - Donny Ahmar Munir (Bupati Sumedang) Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita 
bantu dari segi permodalannya untuk menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa 
mempunyai keahlian, punya pekerjaan, dan apa yang kita lakukan menjadi sinergi antara 
pemerintah pusat dan daerah 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nantinya workshop otomotif alat berat 
Sawahlunto ada di bawah binaan BLK Padang, Kita berharap secepatnya pembangunan 
workshop ini terwujud karena lahan kita sudah punya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan  
pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. 
Program-program yang dilaksanakan daerah seyogyanya bersinergi dengan program Kemnaker. 
"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menerima audiensi Bupati 
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Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di Ruang 
Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3/2021). 

 

KEMNAKER DUKUNG LANGKAH PEMDA TURUNKAN PENGANGGURAN 

Jakarta -  Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) 
menurunkan  pengangguran  melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik 
demografi daerahnya. Program-program yang dilaksanakan daerah seyogyanya bersinergi 
dengan program Kemnaker. 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menerima audiensi Bupati 
Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di Ruang 
Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3/2021). 

Menurut Menaker Ida Fauziyah, Pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk 
dapat masuk ke pasar kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja 
Lokal (AKL), maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Pemda juga dapat mengembangkan 
berbagai program peningkatan kompetensi, sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain 
dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja," ujar Ida Fauziyah didampingi Dirjen Binalattas, Budi 
Hartawan. 

Menaker Ida menambahkan, potensi SDA dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan 
pemanfaatannya oleh SDM di daerah sehingga diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru 
maupun lanjutan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing," kata 
Menaker Ida. 

Sementara Dirjen Binalattas Budi Hartawan mengatakan kedua Pemda (Sumedang dan 
Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan pekerja yang ada 
di masing-masing daerahnya. Yaitu melalui peningkatkan peran BLK baik UPTD, dan bantuan 
paket-paket pelatihan yang diberikan pusat. 

Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun 
pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat. 

Bupati Sumedang Donny Ahmar Munir memberikan apresiasi kepada Kemnaker, karena 
sinergitas dan kerja sama dengan BBPLK Bandung selama ini. Terutama banyaknya paket-paket 
pelatihan dan bantuan alat-alat (sarana) sehingga tingkat pengangguran di Sumedang 
berkurang. Menurut Donny, selama ini, program-program di daerahnya, dipadukan dengan 
program yang dilaksanakan oleh Kemnaker. 
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"Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita bantu dari segi permodalannya untuk 
menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa mempunyai keahlian, punya pekerjaan, 
dan apa yang kita lakukan menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, " katanya. 

Sedangkan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menegaskan sebagai kota bekas tambang batubara, 
yang masih aktif hingga sekarang, Sawahlunto memiliki banyak potensi tenaga kerja di bidang 
otomotif dan alat berat. Untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja, pihaknya 
mengusulkan kepada Menaker Ida Fauziyah untuk membangun workshop otomotif alat berat di 
Sawahlunto di bawah pengelolaan BLK Padang. 

"Nantinya workshop otomotif alat berat Sawahlunto ada di bawah binaan BLK Padang, Kita 
berharap secepatnya pembangunan workshop ini terwujud karena lahan kita sudah punya," 
katanya. 
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Ringkasan 

BLT subsidi gaji 2020 masih tersisa karena penyalurannya baru 98%. Masih ada sekira Rp 
352.992.000.000 dana BLT subsidi gaji yang belum cair. Oleh karena itu, bagi pekerja yang 
merasa belum mendapat BLT subsidi gaji tahun lalu, masih berpeluang mendapatkannya tahun 
ini. Di mana Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengupayakan dana tersebut bisa disalurkan 
kembali. Bagi para pekerja yang belum mendapat BLT sekira Rp 1,2 juta ini, tentu ada syarat 
yang harus dipenuhi. Seperti, gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Kemudian terdaftar sebagai 
penerima aktif program Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. 

 

BLT SUBSIDI GAJI CAIR, ANGGARAN RP352 MILIAR DIKUCURKAN 

JAKARTA  - BLT subsidi gaji 2020 masih tersisa karena penyalurannya baru 98%. Masih ada 
sekira Rp352.992.000.000 dana BLT subsidi gaji yang belum cair. 

Oleh karena itu, bagi pekerja yang merasa belum mendapat BLT subsidi gaji tahun lalu, masih 
berpeluang mendapatkannya tahun ini. Di mana Kementerian Ketenagakerjaan sedang 
mengupayakan dana tersebut bisa disalurkan kembali. 

Bagi para pekerja yang belum mendapat BLT sekira Rp1,2 juta ini, tentu ada syarat yang harus 
dipenuhi. Seperti, gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Kemudian terdaftar sebagai penerima aktif 
program Jamsos BPJS Ketenagakerjaan. 

Lalu penerima subsidi harus mereka yang terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). 

Sebagai informasi, target penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang 
dengan anggaran sebesar Rp29.769.350.400.000. 

Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar Rp29.416.358.400.000 
atau 98,81%. 

Penuhi Syarat Ini, BLT Subsidi Gaji Rp2,4 Juta Cair  (fbn). 
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Narasumber 

positive - Nursana Marpaung (Sekjen DPP Pusat F Hukatan KSBSI) Termasuk membahas program 
kerja DPP F HUKATAN KSBSI selama 4 tahun kedepannya 

positive - Nursana Marpaung (Sekjen DPP Pusat F Hukatan KSBSI) Setelah proses pemilihan 
ketua umum dan sekretaris jenderal FUKATAN KSBSI, kami juga akan mengadakan diskusi lagi 
dengan CNV Internasional. Untuk membahas evaluasi dan rencana program kerja kedepannya 

positive - Mathias (Ketua Dewan Pastoral Paroki) Saya bersyukur, F-Hukatan KSBSI, yang terdiri 
dari sektor kehutanan, perkayuan, pertanian, perkebunan dan industri umum telah memiliki 
posisi tawar yang semakin meningkat. Dari tingkat nasional dan kabupaten/kota 

 

Ringkasan 

Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat 
Buruh Seluruh Indonesia (F-Hukatan KSBSI) pada 25-27 Maret 2021 di Kota Magelang Jawa 
Tengah menggelar agenda Kongres KE VI. Acara pembukaan akan dihadiri pimpinan KSBSI dan 
perwakilan federasi yang berafiliasi, jaringan internasional dan birokrasi pemerintah. Hadir dalam 
acara Adriani Sesditjen PHI dan Jamsos Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

 

F-HUKATAN KSBSI GELAR KONGRES DI MAGELANG 

MAGELANG - Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan 
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (F-Hukatan KSBSI) pada 25-27 Maret 2021 di Kota 
Magelang Jawa Tengah menggelar agenda Kongres KE VI. Acara pembukaan akan dihadiri 
pimpinan KSBSI dan perwakilan federasi yang berafiliasi, jaringan internasional dan birokrasi 
pemerintah. Hadir dalam acara Adriani Sesditjen PHI dan Jamsos Direktorat Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI. 
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Nursana Marpaung Sekjen DPP Pusat F Hukatan KSBSI mengatakan kongres digelar tahun ini 
ada beberapa agenda besar yang akan dibahas. Diantaranya dalam pembahasan internal 
pastinya akan memilih pengurus yang baru periode 2021-2024. Kemudian membahas 
amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk Garis Besar 
Haluan Organisasi (GBHO). "Termasuk membahas program kerja DPP F HUKATAN KSBSI selama 
4 tahun kedepannya," ucap Nursana Marpaung, Kamis (24/03/2021). 

Kongres dihadiri oleh delegasi Lampung, Temanggung, Bandar Lampung, Bogor Raya, Kota 
Jambi, Berau, Kutai Kertanegara, Samarinda, kutai, Asahan Tobasa, Indragiri, tanjung Barat, 
Nunukan, Sukabumi, Bengkalis, Bulungan, Sintang, Kapuas, Lampung Selatan. Selain itu, 
Nursana mengatakan selama agenda kongres ini, akan diadakan beberapa program diskusi 
dalam menyikapi isu nasional, terkait kebijakan hubungan industrial. Seperti workshop omnibus 
law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja serta. 

Lalu agenda dialog dialog sosial dengan perwakilan PT Wilmar Internasional Group, Sinar Mas 
Group dan London Sumatera Group. "Setelah proses pemilihan ketua umum dan sekretaris 
jenderal FUKATAN KSBSI, kami juga akan mengadakan diskusi lagi dengan CNV Internasional. 
Untuk membahas evaluasi dan rencana program kerja kedepannya," terangnya. Selama 2 
periode memimpin, Mathias mengatakan telah banyak pencapaian organisasi yang diraihnya 
bersama pengurus lainnya. Walau di sisi lain, memang ada beberapa target agenda yang belum 
terealisasi. 

Untuk kedepannya F-HUKATAN KSBSI, dia mengatakan menargetkan bisa bergabung di Industri 
All. "Saya bersyukur, F-Hukatan KSBSI, yang terdiri dari sektor kehutanan, perkayuan, pertanian, 
perkebunan dan industri umum telah memiliki posisi tawar yang semakin meningkat. Dari tingkat 
nasional dan kabupaten/kota," ujarnya. 

Sebagai salah satu orang yang memprakarsai berdirinya F-Hukatan KSBSI pada 1997, dia 
berharap serikat buruh ini bisa lebih profesional. Baik dari manajemen dan penataan 
keanggotaan organisasi harus lebih rapi. Termasuk membangun lebih giat kampanye dan 
kegiatan organisasi lewat berbagai media di era digitalisasi. 

Saat ini F-Hukatan KSBSI sudah menyebar di 27 provinsi. Untuk yang aktif 15 provinsi dan 98 
dewan pengurus cabang dan pengurus komisariat ada 400 perwakilan yang menyebar di seluruh 
Indonesia. Intinya, dia berharap pengurus yang terpilih nanti, F-Hukatan KSBSI bisa menjadi 
organisasi mandiri menjalankan roda organisasi, tidak lagi serba ketergantungan. (*). 
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Narasumber 

positive - Wikan Sakarinto (Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi) Link and match sudah kita 
sepakati menjadi menu dan strategi besar untuk vokasi bersama industri. Penandatanganan 
skema sertifikasi yang disusun serta disepakati bersama hari ini levelnya sudah menikah. Skema 
sertifikasi ini adalah bentuk pengakuan terstandardisasi yang dipahami bersama oleh vokasi 
dengan industri, dan diregulatori oleh BNSP 

positive - Wikan Sakarinto (Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi) Skema yang disusun bersama 
ini digunakan untuk sertifikasi kompetensi mahasiswa vokasi. Maka selanjutnya pengembangan 
kurikulum pun harus mengacu pada sertifikasi profesi. Jangan sampai PTV membuat kurikulum 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan sertifikasi, termasuk dari sisi soft skill dan hard skill lulusan 

positive - Wikan Sakarinto (Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi) Penyusunan skema yang 
dilakukan vokasi bersama industri ini adalah kemajuan yang luar biasa. Selama ini kita sering 
kesulitan membandingkan kompetensi mahasiswa karena untuk satu skema saja bisa berbeda 
antar perguruan tinggi. Skema sertifikasi yang dibuat berdasarkan pada demand driven ini sangat 
cocok bagi penguatan pendidikan vokasi 

 

Ringkasan 

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
menandatangani 149 skema sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa vokasi. Penyusunan skema 
sertifikasi nasional ini difasilitasi melalui Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan 
Tinggi Vokasi Berstandar Industri yang diluncurkan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan 
Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen 
Diksi) pada 2020 lalu. Turut dalam kegiatan penandatanganan Corporate Communication & CSR 
Manager PT Trakindo Candy Sihombing; Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi 
Kemen-PUPR Nicodemus Daud; Plt. Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi dan Pelatihan Kerja, 
Kemenaker Muchtar Aziz; Direktur Eksekutif FHCI Sofyan Rohidi; Ketua Forum Direktur Politeknik 
Negeri Zainal Arif; dan Ketua Forum LSP, Darmansyah. 
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KEMENDIKBUD-BNSP TEKEN 149 SKEMA SERTIFIKASI MAHASISWA VOKASI 

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
menandatangani 149 skema sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa vokasi. 

Penyusunan skema sertifikasi nasional ini difasilitasi melalui Program Pengembangan Penilaian 
Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri yang diluncurkan oleh Direktorat Kemitraan 
dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI), Direktorat Jenderal 
Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) pada 2020 lalu. 

Penyusunan skema sertifikasi nasional difokuskan pada lima sektor prioritas, meliputi 
permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, dan care service pada level 5 dan 6 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), atau setara dengan jenjang D-3 dan D-4. Skema 
ini akan menjadi instrumen dalam proses sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan secara 
nasional di seluruh LSP P1 Perguruan Tinggi Vokasi (PTV). 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto menyebut, sertifikasi kompetensi yang 
sesuai standar dan kebutuhan DUDI merupakan salah satu poin paket link and match 
keterlibatan DUDI di segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi. 

Paket link and match itu terdiri atas minimal 8+i poin yang bertujuan menguatkan kemitraan 
serta penyelarasan dengan industri, diantaranya kurikulum yang disusun bersama industri, 
pembelajaran berbasis project riil dari industri, dosen tamu/expert dari industri, magang, dan 
sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi inilah yang kemudian menjadi upaya sekaligus 
jaminan penyiapan SDM unggul vokasi bagi industri di masa depan. 

"Link and match sudah kita sepakati menjadi menu dan strategi besar untuk vokasi bersama 
industri. Penandatanganan skema sertifikasi yang disusun serta disepakati bersama hari ini 
levelnya sudah menikah. Skema sertifikasi ini adalah bentuk pengakuan terstandardisasi yang 
dipahami bersama oleh vokasi dengan industri, dan diregulatori oleh BNSP," tutur Wikan, Kamis 
(25/3) Mantan Dekan Sekolah Vokasi UGM itu menjelaskan, sertifikasi kompetensi bertujuan 
menjawab kebutuhan industri. Kondisi saat ini, industri berkembang begitu dinamis sehingga 
perusahaan pun berlomba-lomba mencari SDM yang unggul dan kompeten di bidang tertentu. 

Maka dari itu, dalam proses penyusunan skema sertifikasi, industri dan asosiasi profesi harus 
benar-benar terlibat. Direktorat Mitras DUDI memiliki andil dalam mewadahi ruang kerja sama 
tersebut. 

"Skema yang disusun bersama ini digunakan untuk sertifikasi kompetensi mahasiswa vokasi. 
Maka selanjutnya pengembangan kurikulum pun harus mengacu pada sertifikasi profesi. Jangan 
sampai PTV membuat kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan sertifikasi, termasuk dari 
sisi soft skill dan hard skill lulusan," terang Wikan. 

Program penyusunan skema sertifikasi nasional berstandar industri ini juga mencakup 
penyusunan materi uji kompetensi (MUK) dan juknis tempat uji kompetensi (TUK) yang disusun 
dengan konsep kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. Terdapat 10 PTV yang menjadi 
penerima program, namun pada pelaksanaannya melibatkan 54 PTV afiliasi sebidang, 81 prodi, 
117 industri, 77 asosiasi profesi, dan 23 instansi terkait. 

Proses penyusunan skema sertifikasi nasional sendiri bukanlah hal yang baru bagi LSP P1 PTV. 
Namun penyusunan skema sertifikasi yang dilaksanakan secara kolektif baru pertama kali 
dilakukan, khususnya di jenjang D-3 dan D-4. 

Terobosan untuk membuat proses penyusunan skema yang biasanya membutuhkan waktu 
bertahun-tahun dapat terselesaikan dalam waktu kurang dari setahun. Hal tersebut turut 
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diapresiasi oleh BNSP yang berperan memverifikasi dan memvalidasi skema sehingga siap untuk 
ditandatangani kedua belah pihak. 

"Penyusunan skema yang dilakukan vokasi bersama industri ini adalah kemajuan yang luar biasa. 
Selama ini kita sering kesulitan membandingkan kompetensi mahasiswa karena untuk satu 
skema saja bisa berbeda antar perguruan tinggi. Skema sertifikasi yang dibuat berdasarkan pada 
demand driven ini sangat cocok bagi penguatan pendidikan vokasi," ucap Ketua BNSP Kunjung 
Masehat. 

Kunjung menambahkan, di masa mendatang permintaan skema sertifiksi akan semakin banyak 
dari industri. Dia berharap dalam waktu enam bulan ke depan akan ada skema-skema sertifikasi 
nasional lainnya yang bisa disahkan bersama Kemendikbud, khususnya untuk D-3 dan D-4 di 
sektor lainnya. 

"Pendidikan vokasi dengan adanya Ditjen Pendidikan Vokasi mengalami banyak kemajuan 
signifikan. Namun tantangannya adalah pada jaminan kualitas itu sendiri. Maka dari itu sinergi 
yang sudah terjalin antara pendidikan vokasi dan industri perlu terus dipelihara," kata Kunjung. 

Setelah disahkan, skema sertifikasi nasional ini akan menjadi dokumen terbuka yang dapat 
digunakan oleh seluruh LSP P1 PTV. Sejalan dengan capaian program ini, Ditjen Diksi juga telah 
meluncurkan program sertifikasi kompetensi dan profesi bagi mahasiswa vokasi pada tahun 
2021. 

Selain itu, program sertifikasi kompetensi ini juga mendukung program peningkatan D-3 ke D-4 
atau sarjana terapan dari sisi penjaminan mutu. Diharapkan skema sertifikasi nasional ini dapat 
dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan penyerapan lulusan pendidikan 
tinggi vokasi di pasar kerja lokal dan nasional. 

Turut dalam kegiatan penandatanganan Corporate Communication & CSR Manager PT Trakindo 
Candy Sihombing; Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kemen-PUPR Nicodemus 
Daud; Plt. Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kemenaker Muchtar Aziz; 
Direktur Eksekutif FHCI Sofyan Rohidi; Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri Zainal Arif; dan 
Ketua Forum LSP, Darmansyah. (RO'OL-7). 
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Narasumber 

negative - Sriyadi Purnomo (Direktur Koperasi Kareb Bojonegoro Direktur Koperasi Kareb 
Bojonegoro) Dengan kondisi industri hasil tembakau yang terus terpuruk, terlebih di tengah 
pandemi COVID-19, keputusan Kemenkeu untuk tidak menaikkan cukai SKT membuat kami bisa 
sedikit bernapas dan sangat berterima kasih kepada pemerintah 

positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Usaha kecil lainnya yang menyediakan kebutuhan dari 
para buruh itu seperti warung makan, tukang ojek, dan lain-lain. Jadi kalau buruh SKT aman, 
usaha kecil di sekitarnya juga aman 

positive - Sriyadi Purnomo (Direktur Koperasi Kareb Bojonegoro Direktur Koperasi Kareb 
Bojonegoro) Program pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah sejalan dengan upaya 
penyelamatan terhadap sektor padat karya, seperti SKT 

 

Ringkasan 

Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Sriyadi Purnomo menilai keputusan 
pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT) merupakan upaya 
bijaksana untuk menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dan juga tenaga kerja 
di dalamnya. "Dengan kondisi IHT yang terus terpuruk terlebih di tengah pandemi COVID-19, 
keputusan Kemenkeu untuk tidak menaikkan cukai SKT membuat kami bisa sedikit bernafas dan 
sangat berterima kasih kepada pemerintah," ujar Sriyadi melalui keterangan di Jakarta, Rabu. 

 

CUKAI ROKOK SKT TAK JADI NAIK, PEKERJA TERLEPAS DARI BAYANGAN PHK 

PARA pekerja Sigaret Kretek Tangan (SKT) terbantu lantaran tarif cukai rokok jenis SKT tidak 
naik. Kini, mereka tidak lagi dibayangi ancaman PHK. 

"Dengan kondisi industri hasil tembakau yang terus terpuruk, terlebih di tengah pandemi COVID-
19, keputusan Kemenkeu untuk tidak menaikkan cukai SKT membuat kami bisa sedikit bernapas 
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dan sangat berterima kasih kepada pemerintah," Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret 
Indonesia (MPSI) Sriyadi Purnomo dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (25/3). 

Menurutnya, perekonomian masyarakat di daerah sentra tembakau juga kembali bangkit sejak 
awal tahun ini. Hal tersebut sebagai dampak dari kenaikan cukai SKT 0% yang diumumkan di 
awal Desember 2020 lalu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Tak hanya para buruh pelinting, tidak naiknya tarif cukai SKT juga memberikan dampak ke 
pelaku usaha di sektor lainnya. Di antaranya para UMKM, tukang ojek, hingga pemilik warung 
makan. 

"Usaha kecil lainnya yang menyediakan kebutuhan dari para buruh itu seperti warung makan, 
tukang ojek, dan lain-lain. Jadi kalau buruh SKT aman, usaha kecil di sekitarnya juga aman," 
jelasnya. 

Dengan rata-rata kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5% di tahun ini, beberapa masyarakat 
mengubah pola konsumsi rokok. Mereka beralih ke rokok yang lebih murah, salah satunya SKT. 

Untuk itu, Sriyadi optimistis keberlangsungan industri rokok SKT di tengah pandemi COVID-19. 
Ia pun berharap pemerintah tetap memperhatikan kelangsungan industri hasil tembakau, 
khususnya sektor padat karya SKT. 

"Program pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah sejalan dengan upaya 
penyelamatan terhadap sektor padat karya, seperti SKT," kata Sriyadi. 

Sementara itu, Jawa Tengah sebagai sentra produksi rokok dinilai juga memiliki andil besar 
terhadap industri hasil tembakau. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah, Sakina 
Rosellasari, melaporkan hingga saat ini di wilayahnya terdapat 67 perusahaan yang masuk 
kategori perdagangan besar rokok dan tembakau, dengan jumlah pekerja 65.777 orang. (OL-7). 
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positive - Deri Asta (Wakil Walikota Sawahlunto) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) Kemenaker 
RI) Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan jejaring kerja sama antara 
Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara 
konsisten sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan 
peran dan fungsinya masing-masing 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) Kemenaker 
RI) katanya. Sedangkan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menegaskan sebagai kota bekas 
tambang batubara, yang masih aktif hingga sekarang, Sawahlunto memiliki banyak potensi 
tenaga kerja di bidang otomotif dan alat berat. Untuk mengurangi pengangguran dan menyerap 
tenaga kerja, pihaknya mengusulkan kepada Menaker Ida Fauziyah untuk membangun workshop 
otomotif alat berat di Sawahlunto di bawah pengelolaan BLK Padang 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) Kemenaker 
RI) Nantinya workshop otomotif alat berat Sawahlunto ada di bawah binaan BLK Padang, Kita 
berharap secepatnya pembangunan workshop ini terwujud karena lahan kita sudah punya 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan 
pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. 
Program-program yang dilaksanakan daerah seyogyanya bersinergi dengan program Kemnaker. 
"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
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kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menerima audiensi Bupati 
Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di Ruang 
Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3/2021). 

 

KEMNAKER DUKUNG LANGKAH PEMDA TURUNKAN PENGANGGURAN 

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan 
pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. 
Program-program yang dilaksanakan daerah seyogyanya bersinergi dengan program Kemnaker. 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menerima audiensi Bupati 
Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di Ruang 
Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3/2021). 

Menurut Menaker Ida Fauziyah, Pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk 
dapat masuk ke pasar kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja 
Lokal (AKL), maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Pemda juga dapat mengembangkan 
berbagai program peningkatan kompetensi, sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain 
dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja," ujar Ida Fauziyah didampingi Dirjen Binalattas, Budi 
Hartawan. 

Menaker Ida menambahkan, potensi SDA dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan 
pemanfaatannya oleh SDM di daerah sehingga diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru 
maupun lanjutan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, " kata 
Menaker Ida. 

Sementara Dirjen Bilattas Budi Hartawan mengatakan kedua Pemda (Sumedang dan 
Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan pekerja yang ada 
di masing-masing daerahnya. Yaitu melalui peningkatkan peran BLK baik UPTD, dan bantuan 
paket-paket pelatihan yang diberikan pusat. 

"Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun 
pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat. 

Bupati Sumedang Donny Ahmar Munir memberikan apresiasi kepada Kemnaker, karena 
sinergitas dan kerja sama dengan BBPLK Bandung selama ini. Terutama banyaknya paket-paket 
pelatihan dan bantuan alat-alat (sarana) sehingga tingkat pengangguran di Sumedang 
berkurang. Menurut Donny, selama ini, program-program di daerahnya, dipadukan dengan 
program yang dilaksanakan oleh Kemnaker. 

  



 

29 
 

"Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita bantu dari segi permodalannya untuk 
menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa mempunyai keahlian, punya pekerjaan, 
dan apa yang kita lakukan menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, " katanya. 

Sedangkan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menegaskan sebagai kota bekas tambang batubara, 
yang masih aktif hingga sekarang, Sawahlunto memiliki banyak potensi tenaga kerja di bidang 
otomotif dan alat berat. Untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja, pihaknya 
mengusulkan kepada Menaker Ida Fauziyah untuk membangun workshop otomotif alat berat di 
Sawahlunto di bawah pengelolaan BLK Padang. 

"Nantinya workshop otomotif alat berat Sawahlunto ada di bawah binaan BLK Padang, Kita 
berharap secepatnya pembangunan workshop ini terwujud karena lahan kita sudah punya," 
katanya. 

[hhw]. 
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positive - Mias Muchtar (Kepala cabang BPJAMSOSTEK Kota Bogor) Kegiatan ini untuk 
memberikan kepastian peningkatan pelayanan kepada peserta. Di mana tugas kami memberikan 
pelayanan sampai sembuh atas pengobatannya, khususnya kepada tenaga kerja yang 
mengalami risiko 

neutral - Mias Muchtar (Kepala cabang BPJAMSOSTEK Kota Bogor) Jadi saat peserta BPJS 
Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja, kami akan bertanggung jawab untuk pengobatan 
hingga masa pemulihan sampai peserta dapat bekerja kembali 

positive - Mias Muchtar (Kepala cabang BPJAMSOSTEK Kota Bogor) Misalnya, saat peserta BPJS 
Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan saat bekerja, selain pengobatan kami juga memberikan 
fasilitas berupa alat bantu. Seperti kursi roda, tongkat untuk berjalan, hingga fasilitas alat bantu 
lainnya 

neutral - Dina Hanum (Direktur RS Bina Husada) Kami juga memberikan pelayanan lainnya. 
Misalnya, upgrade kamar perawatan, dan memberikan fasilitas pelatihan untuk pemulihan 
karyawan yang berstatus sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

positive - Dina Hanum (Direktur RS Bina Husada) Kami memiliki tenaga kesehatan yang akreditas 
internasional, begitu pun alat-alat yang kami sediakan, semuanya sudah berbasis internasional 

neutral - Dina Hanum (Direktur RS Bina Husada) Semua alat kami ada. Mulai dari tangan palsu, 
kaki palsu sampai berbagai jenis alat ortopedi kami ada, dan siap kami distribusikan untuk 
peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Bogor, bersama Direktur 
Rumah Sakit (RS) Bina Husada menggelar sosialisasi program return to work (RTW) kepada 
peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bogor Mias Muchtar 
mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan pihaknya, untuk memberikan informasi kepada peserta 
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BPJS Ketenagakerjaan tentang program RTW, yang sedang digalakkan pihaknya bersama pihak 
RS Bina Husada dan Ortho Tech. Secara umum, program RTW tersebut memberikan gambaran, 
terkait risiko kecelakaan kerja yang bisa saja dialami pekerja saat bertugas. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN BOGOR SOSIALISASIKAN RETURN TO WORK 

Bogor, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Bogor, bersama 
Direktur Rumah Sakit (RS) Bina Husada menggelar sosialisasi program return to work (RTW) 
kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bogor Mias Muchtar mengatakan, kegiatan tersebut 
dilakukan pihaknya, untuk memberikan informasi kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan tentang 
program RTW, yang sedang digalakkan pihaknya bersama pihak RS Bina Husada dan Ortho 
Tech. 

Secara umum, program RTW tersebut memberikan gambaran, terkait risiko kecelakaan kerja 
yang bisa saja dialami pekerja saat bertugas. 

"Kegiatan ini untuk memberikan kepastian peningkatan pelayanan kepada peserta. Di mana 
tugas kami memberikan pelayanan sampai sembuh atas pengobatannya, khususnya kepada 
tenaga kerja yang mengalami risiko," katanya, Kamis (25/3/2021). 

Program Selain memberikan penanganan medis kepada para pekerja yang mengalami 
kecelakaan saat bekerja, program tersebut juga nantinya akan mengawal peserta, sampai dapat 
bekerja kembali. 

"Jadi saat peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja, kami akan bertanggung 
jawab untuk pengobatan hingga masa pemulihan sampai peserta dapat bekerja kembali," 
ucapnya. 

Selain itu, program RTW ini juga bakal memberikan sejumlah fasilitas lainnya, untuk membantu 
proses pemulihan saat peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja. 

"Misalnya, saat peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan saat bekerja, selain 
pengobatan kami juga memberikan fasilitas berupa alat bantu. Seperti kursi roda, tongkat untuk 
berjalan, hingga fasilitas alat bantu lainnya," ucapnya. 

Direktur RS Bina Husada Dina Hanum mengatakan, selain penanganan medis, pihaknya juga 
memberikan pengobatan untuk pasien yang mengalami traumatik setelah mengalami kecelakaan 
kerja. 

Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan antar jemput mobil ambulance bagi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan. 

"Kami juga memberikan pelayanan lainnya. Misalnya, upgrade kamar perawatan, dan 
memberikan fasilitas pelatihan untuk pemulihan karyawan yang berstatus sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan," tuturnya. 

Kebutuhan Direktur Pengembangan Bisnis Ortho Tech, Fidyanto AW, menjelaskan, sebagai pihak 
ketiga pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya menyediakan berbagai macam jenis alat 
bantu kesehatan, sesuai kebutuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami memiliki tenaga kesehatan yang akreditas internasional, begitu pun alat-alat yang kami 
sediakan, semuanya sudah berbasis internasional," ujarnya. 
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Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja, dan membutuhkan alat 
bantu kesehatan seperti kaki palsu, pihaknya siap menyediakan dengan kualitas kaki palsu 
berstandar internasional. 

"Semua alat kami ada. Mulai dari tangan palsu, kaki palsu sampai berbagai jenis alat ortopedi 
kami ada, dan siap kami distribusikan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami 
kecelakaan kerja," tutupnya. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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positive - Deri Asta (Wakil Walikota Sawahlunto) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Termasuk pula program-program 
pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, dan lanjut usia, agar tenaga kerja 
khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan sama untuk masuk dalam pasar 
kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan jejaring kerja sama antara 
pemerintah daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara 
konsisten sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan 
peran dan fungsinya masing-masing 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD 
maupun pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari 
pusat 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung upaya pemerintah daerah (Pemda) 
menurunkan pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik 
demografi daerahnya. Program-program yang dilaksanakan daerah diharapkan bersinergi 
dengan program Kemnaker. "Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga 
kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga 
kerja di dalam negeri maupun luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziyah, saat menerima audiensi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wali Kota 
Sawahlunto Deri Asta secara terpisah di Ruang Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3/2021). ( 
Menurut Ida, pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk dapat masuk ke 
pasar kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), 



 

34 
 

maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Pemda juga dapat mengembangkan berbagai 
program peningkatan kompetensi, sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan 
berkompetisi di pasar kerja nasional. 

 

MENAKER DORONG PEMDA OPTIMALKAN SDM AGAR MASUK PASAR KERJA 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung upaya pemerintah daerah 
(Pemda) menurunkan pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik 
demografi daerahnya. Program-program yang dilaksanakan daerah diharapkan bersinergi 
dengan program Kemnaker. 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja, baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat menerima audiensi 
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta secara terpisah di 
Ruang Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3/2021). ( Menurut Ida, pemda dapat 
mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk dapat masuk ke pasar kerja melalui mekanisme 
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), maupun Antar Kerja Antar Negara 
(AKAN). Pemda juga dapat mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi, 
sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja," ujar Ida. 

Ida menambahkan, potensi SDA dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan 
pemanfaatannya oleh SDM di daerah sehingga diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru 
maupun lanjutan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara pemerintah daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing," katanya. 

Sementara itu Dirjen Binalattas Budi Hartawan mengatakan kedua pemda (Sumedang dan 
Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan pekerja yang ada 
di masing-masing daerahnya. Yaitu melalui peningkatkan peran BLK baik UPTD, dan bantuan 
paket-paket pelatihan yang diberikan pusat. (  "Peran BLK di masing-masing daerah akan terus 
ditingkatkan, baik melalui APBD maupun pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun 
bantuan paket-paket pelatihan dari pusat," terangnya. 

(uka). 
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Judul Kasus Pelanggaran Ketenagakerjaan Turun tapi Jumlah Pengawas 
Pekerja Kalah dari Perusahaan 

Nama Media okezone.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/25/320/2383927/kasus-

pelanggaran-ketenagakerjaan-turun-tapi-jumlah-pengawas-pekerja-
kalah-dari-perusahaan?page=1 

Jurnalis Michelle Natalia 
Tanggal 2021-03-25 21:13:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 
2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan 
pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, 
sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktfitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain 

 

Ringkasan 

Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 tahun 
terakhir. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah meminta pengawas 
petenagakerjaan untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai 
tantangan ketenagakerjaan di masa depan. "Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun 
terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. 
Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 
turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan," terang Ida di Jakarta, Kamis (25/3/2021). 
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KASUS PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN TURUN TAPI JUMLAH PENGAWAS 
PEKERJA KALAH DARI PERUSAHAAN 

JAKARTA - Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 
tahun terakhir. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah meminta pengawas 
petenagakerjaan untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai 
tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 

"Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan 
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu 
perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu 
perusahaan," terang Ida di Jakarta, Kamis (25/3/2021). 

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan 
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 
ribu kasus setahun berikutnya. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan dengan 
tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif 
pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," kata Ida. 

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah 
dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak 
pidana ringan. 

Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan tugas 
negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. "Ini menambah keyakinan kita 
bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi 
contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya. 
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Judul Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Terus Turun 
Nama Media suaramerdeka.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/258567-kasus-

pelanggaran-norma-ketenagakerjaan-terus-turun 
Jurnalis Wahyu Atmadji 
Tanggal 2021-03-25 20:29:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 10.000.000 
News Value Rp 30.000.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran telah ditindaklanjuti oleh 
Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif 
yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya 
meningkatkan produktfitas kerja 

 

Ringkasan 

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan 
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu 
perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu 
perusahaan. 

 

KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS TURUN 

JAKARTA -- Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya 
penurunan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu 
perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu 
perusahaan. 

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan 
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 
ribu kasus setahun berikutnya. 

"Pelanggaran telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, 
represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat 
dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan, 
Ida Fauziyah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 
2021, di Jakarta, Kamis petang. 
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Ia mengungkapkan kendala pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak sebandingnya 
jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan. Hingga triwulan IV tahun 
2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 orang. Sementara 
jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan 
(WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang tercatat 
mencapai 9,4 juta orang. 
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Judul Kemendikbud teken 149 skema sertifikasi nasional LSP P1 PTV 
Nama Media kontan.co.id 
Newstrend Sertifikasi bagi Mahasiswa Vokasi 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Ditjen Binalattas 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Wikan Sakarinto (Dirjen Diksi) Kita dulu terlalu kejebak di hard kompetensi jadi vokasi 
tuh kayak bikin tukang terus. Jadi nggak lengkap 

positive - Wikan Sakarinto (Dirjen Diksi) Cara ajarinya, sikap, attitude, hard skill, soft skill, jangan 
kampus bikin kurikulum sendiri yang ngga relevan dengan uji kompetensi sertifikasi ini. Ini ada 
149 skema dan 62 LPS terlibat dari perguruan tinggi di Indonesia saat buat ini 

positive - Candy Sihombing (Corporate Communcation & CSR Manager PT Trakindo) Nah yang 
kami lakukan untuk memastikan hal tersebut adalah emang dengan link and match, mulai dari 
proses seleksi anak-anak ini misal SMP atau SMA masuk ke Poltek kita sudah sama-sama dengan 
politeknik yang kita kerjasama melakukan seleksi bersama. Lalu ketika mereka ada di sekolah di 
masa kuliahnya kurikulum-kurikulum ya sudah kita rancang bersama 

positive - Sofyan Rohidi (Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia (FHCI)) Kita sudah 
melibatkan 354 perguruan tinggi negeri atau swasta se Indonesia, 30% nya adalah vokasi 

positive - Sofyan Rohidi (Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia (FHCI)) Kita ingin 
mereka itu bukan hanya hadir sebagai bintang IPK, tapi juga bintang dalam berbisnis 
berorganisasi dan lainnya. Untuk majukan talent muda Indonesia 

negative - Muchtar Azis (Plt Direktur Standardisasi dan Kompetensi Direktorat Pembinaan 
Pelatihan dan Produktivas Kemnaker RI) Ketika lembaga sertifikasi tidak bisa membuktikan 
dirinya sebagai sebuah lembaga yang kredibel maka udah ancur reputasi 

 

Ringkasan 

Skema Sertifikasi Nasional Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) Pendidikan Tinggi 
Vokasi (PTV) antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khususnya Ditjen 
Pendidikan Vokasi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dunia industri resmi diteken. 
Sebanyak 149 skema sertifikasi nasional disepakati meliputi bidang konstruksi, hospitality, 
peresminan, ekonomi kreatif dan care service. Plt Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi dan 
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Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Muchtar Azis mengingatkan, sertifikasi 
merupakan bentuk pertaruhan. Maka Lembaga Sertifikasi harus dapat menunjukkan bahwa 
mereka merupakan lembaga yang kredibel. 

 

KEMENDIKBUD TEKEN 149 SKEMA SERTIFIKASI NASIONAL LSP P1 PTV 

Skema Sertifikasi Nasional Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) Pendidikan Tinggi 
Vokasi (PTV) antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khususnya Ditjen 
Pendidikan Vokasi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dunia industri resmi diteken. 

Sebanyak 149 skema sertifikasi nasional disepakati meliputi bidang konstruksi, hospitality, 
peresminan, ekonomi kreatif dan care service. 

Untuk memenuhi kebutuhan industri dan dapat digunakan oleh seluruh perguruan tinggi vokasi 
skema sertifikasi kompetensi disusun secara nasional dengan melibatkan industri asosiasi profesi 
dan pemangku kepentingan lainnya. 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud Wikan Sakarinto menuturkan, link and match 
sudah disepakati menjadi strategi besar untuk pendidikan vokasi agar maju bersama industri dan 
dunia kerja. Wikan menambahkan, pihaknya merancang delapan aspek link and match. 

Diantaranya ialah kurikulum harus dibuat bersama dengan industri dan harus disepakati dengan 
industri. Kemudian kurikulumnya akan dibuat kurikulum standar pendidikan tinggi vokasi yang 
baru yang menjawab kebutuhan industri yaitu soft competency. 

"Kita dulu terlalu kejebak di hard kompetensi jadi vokasi tuh kayak bikin tukang terus. Jadi nggak 
lengkap," jelasnya dalam Webinar Kemendikbud pada Kamis (25/3). 

Kemudian, perlu adanya pembelajaran berbasis project untuk setiap mata kuliah di perguruan 
tinggi. Selain itu terdapat aspek dimana minimal dosen tamu dari industri mengajar 50 jam per 
semester per program studi (prodi). Selanjutnya adanya magang minimal 1 semester dan 
sertifikasi kompetensi bagi lulusan dan dosen yang diakui industri. 

Dengan adanya kesepakatan sertifikasi nasional LSP P1, Wikan menekankan baik Politeknik, 
Sekolah Vokasi di Universitas, Fakultas Vokasi di Universitas kurikulumnya harus mengacu pada 
skema sertifikasi ini. 

"Cara ajarinya, sikap, attitude, hard skill, soft skill, jangan kampus bikin kurikulum sendiri yang 
ngga relevan dengan uji kompetensi sertifikasi ini. Ini ada 149 skema dan 62 LPS terlibat dari 
perguruan tinggi di Indonesia saat buat ini," imbuhnya. 

Ketua BNSP Kunjung Masehat mengatakan, selama ini pembandingan lulusan sulit dilakukan. 
Hal tersebut lantaran adanya perbedaan skema kompetensi antara satu sekolah tinggi satu 
dengan lainnya. Dengan adanya kesepakatan skema sertifikasi nasional yang melibatkan industri 
menjadi satu langkah yang tepat jadi jalan keluar siapkan SDM siap pakai. 

"Misal kita lihat di bidang pariwisata, antara sekolah tinggi pariwisata yang terkenal ambil di Bali 
kemudian di Yogya dengan satu sekolah yang sama satu skema food and beverage sudah 
berbeda. Kesepakatan ini yang dibuat oleh orang yang membutuhkan [industri] maka skema ini 
cocok," ungkap Kunjung. 

Corporate Communcation & CSR Manager PT Trakindo, Candy Sihombing menceritakan bahwa, 
pihaknya sudah melakukan link and match dengan dunia pendidikan sudah sejak 25 tahun lalu. 
Link and match yang dilakukan ialah bagaimana para pelajar atau mahasiswa ketika lulus sudah 
siap kerja dan langsung dapat terjun ke dalam pekerjaan di industri. 
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"Nah yang kami lakukan untuk memastikan hal tersebut adalah emang dengan link and match, 
mulai dari proses seleksi anak-anak ini misal SMP atau SMA masuk ke Poltek kita sudah sama-
sama dengan politeknik yang kita kerjasama melakukan seleksi bersama. Lalu ketika mereka ada 
di sekolah di masa kuliahnya kurikulum-kurikulum ya sudah kita rancang bersama," jelasnya. 

Sofyan Rohidi Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia (FHCI) menyampaikan 
pihaknya sudah mengimplementasikan program magang mahasiswa bersertifikat sejak 2018. 
Total sudah lebih dari 22.000 peserta magang yang tersebar di seluruh BUMN. 

"Kita sudah melibatkan 354 perguruan tinggi negeri atau swasta se Indonesia, 30% nya adalah 
vokasi," kata Sofyan. 

Program sertifikasi sertifikasi tersebut mberikan dua macam sertifikat, yaitu sertifikat industri 
dan sertifikat kompetensi. Dalam program tersebut peserta magang bekerja seperti layaknya 
karyawan dan diberikan uang saku. Sofyan mengungkapkan, dalam materi magang 
dikedepankan aspek behavior tak hanya skill knowledge saja. 

"Kita ingin mereka itu bukan hanya hadir sebagai bintang IPK, tapi juga bintang dalam berbisnis 
berorganisasi dan lainnya. Untuk majukan talent muda Indonesia," kata Sofyan. 

Plt Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, 
Muchtar Azis mengingatkan, sertifikasi merupakan bentuk pertaruhan. Maka Lembaga Sertifikasi 
harus dapat menunjukkan bahwa mereka merupakan lembaga yang kredibel. 

"Ketika lembaga sertifikasi tidak bisa membuktikan dirinya sebagai sebuah lembaga yang 
kredibel maka udah ancur reputasi," kata Muchtar. 

Maka diharapkan proses sertifikasi yang dilakukan nantinya dapat berjalan secara kredibel. Baik 
dari asesor hingga proses didalamnya. Berkaca dari hal tersebut peran BNSP jadi sangat penting. 
Dimana BNSP harus melakukan pengawalan sertifikasi secara nasional. 
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Judul Soal THR, OPSI: Kemnaker Harus Mengecek Seluruh Perusahaan 
Nama Media republika.co.id 
Newstrend Aturan THR 2021 
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Jurnalis Andi Nur Aminah 
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Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dalam hal ini, Kemnaker 
tidak boleh hanya mengeluarkan surat ederan saja kalau perusahaan boleh mencicil atau 
menunda THR kepada pekerja. Kemnaker harus cek dahulu itu perusahaan benar-benar memang 
kondisi keuangannya memprihatinkan atau akal-akalan saja biar tidak bayar THR kepada pekerja 

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pengawas 
ketenagakerjaan harus ada laporannya. Setelah itu, harus dilaporkan boleh negosiasi, lalu 
negosiasi itu juga dipantau. Kemudian, nanti pihak pengawas mengawal isi perjanjian itu 

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau kemarin hanya 
terbitkan surat edaran, silahkan negosiasi atau tidak. Tidak tepat itu, makanya tahun ini jangan 
begitu Kemnaker harus cek perusahaannya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini Kemnaker masih tahap berkoordinasi 
dengan kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait untuk meminta masukan dan informasi 
mengenai perkiraan kondisi dunia usaha menjelang dan pada saat lebaran nanti 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus turun tangan memastikan kondisi perusahaan 
dengan menugaskan pengawas ketenagakerjaan. Sehingga jelas perusahaan tersebut memang 
mengalami tekanan keuangan atau tidak akibat pandemi Covid-19. "Dalam hal ini, Kemnaker 
tidak boleh hanya mengeluarkan surat ederan saja kalau perusahaan boleh mencicil atau 
menunda THR kepada pekerja. Kemnaker harus cek dahulu itu perusahaan benar-benar memang 
kondisi keuangannya memprihatinkan atau akal-akalan saja biar tidak bayar THR kepada 
pekerja," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (25/3). 

  



 

43 
 

SOAL THR, OPSI: KEMNAKER HARUS MENGECEK SELURUH PERUSAHAAN 

JAKARTA-- Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar 
mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus turun tangan memastikan kondisi 
perusahaan dengan menugaskan pengawas ketenagakerjaan. Sehingga jelas perusahaan 
tersebut memang mengalami tekanan keuangan atau tidak akibat pandemi Covid-19. 

"Dalam hal ini, Kemnaker tidak boleh hanya mengeluarkan surat ederan saja kalau perusahaan 
boleh mencicil atau menunda THR kepada pekerja. Kemnaker harus cek dahulu itu perusahaan 
benar-benar memang kondisi keuangannya memprihatinkan atau akal-akalan saja biar tidak 
bayar THR kepada pekerja," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (25/3). 

Kemudian, ia melanjutkan para pengawas dari Kemnaker harus juga memantau pelaksanaan 
perjanjian pembayaran THR yang ditunda sebuah perusahaan yang memang kondisi 
keuangannya memburuk. Sehingga Kemnaker bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang 
melanggar perjanjian dengan pekerja. 

"Pengawas ketenagakerjaan harus ada laporannya. Setelah itu, harus dilaporkan boleh negosiasi, 
lalu negosiasi itu juga dipantau. Kemudian, nanti pihak pengawas mengawal isi perjanjian itu," 
kata dia. 

Ia mengingatkan jangan sampai hal ini terjadi lagi seperti tahun lalu yang tanpa melakukan 
pengawasan nyata di lapangan. "Kalau kemarin hanya terbitkan surat edaran, silahkan negosiasi 
atau tidak. Tidak tepat itu, makanya tahun ini jangan begitu Kemnaker harus cek 
perusahaannya," kata dia. 

Sebelumnya diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah belum memutuskan kebijakan 
apapun terkait Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021. Pihaknya masih menyerap aspirasi dari 
pemangku kebijakan, perusahaan, termasuk dari kelompok buruh yang menuntut agar THR 
tahun ini tak lagi dicicil seperti tahun lalu. 

"Saat ini Kemnaker masih tahap berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pihak-pihak 
terkait untuk meminta masukan dan informasi mengenai perkiraan kondisi dunia usaha 
menjelang dan pada saat lebaran nanti," kata Ida pada Republika.co.id, Kamis (25/3). 

Ida menyatakan perlunya penyerapan rekomendasi dari berbagai pihak terkait THR 2021. Namun 
sayangnya, ia belum bisa memberi tenggat waktu kapan kebijakan THR tahun ini diputuskan. 
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Judul Catat, Ini 7 Penyebab Tidak Lolos Kartu Prakerja 
Nama Media kompas.com 
Newstrend Kartu Pra Kerja 
Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/25/202500365/catat-ini-

7-penyebab-tidak-lolos-kartu-prakerja 
Jurnalis Retia Kartika Dewi 
Tanggal 2021-03-25 20:25:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Louisa Tahutu (Head of Communication Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja) Program 
Kartu Prakerja hanya bisa diterima satu kali seumur hidup. Jadi mereka yang sudah pernah 
menerima di tahun 2020 tidak bisa ikut lagi 

 

Ringkasan 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16 resmi dibuka pada Kamis (25/3/2021) siang. Hal 
tersebut diungkapkan oleh Head of Communications Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tahutu, 
Kamis (25/3/2021). Kendati demikian, masih ada yang mengeluhkan perihal sulitnya lolos dalam 
program Prakerja di media sosial pada Kamis, (25/3/2021). 

 

CATAT, INI 7 PENYEBAB TIDAK LOLOS KARTU PRAKERJA 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16 resmi dibuka pada Kamis (25/3/2021) siang. Hal 
tersebut diungkapkan oleh Head of Communications Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tahutu, 
Kamis (25/3/2021). Kendati demikian, masih ada yang mengeluhkan perihal sulitnya lolos dalam 
program Prakerja di media sosial pada Kamis, (25/3/2021). 

" Kr! Kenapa ya kok susah banget tembus prakerja? " tulis salah satu pengirim yang diunggah 
oleh akun Twitter @karirfess. 

kr! Kenapa ya kok susah banget tembus prakerja? Berikut sejumlah hal yang harus diperhatikan 
terkait program Prakerja 2021 : Berdasarkan pemberitaan Kompas.com (26/5/2020), 
pendaftaran Prakerja mengandalkan basis data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendag). Oleh karena itu data harus benar-benar sesuai. 

Kesalahan atau salah ketik pada pengisian NIK dapat menyebabkan data tidak bisa terverifkasi 
oleh sistem. 
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Masih dari sumber yang sama, Direktur Operasi Kartu Prakerja Hengki Sihombing mengatakan 
bahwa kegagalan pendaftar dapat diakibatkan karena banyaknya jumlah pendaftar dibandingkan 
peserta yang diterima setiap gelombangnya. 

Diketahui, program Prakerja 2021 pada semester awal ditargetkan menjaring 2,7 juta penerima 
bantuan ini. 

Sedangkan, jumlah peserta yang melakukan pendaftaran angkanya lebih banyak dibandingkan 
dengan penerima Kartu Prakerja. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kriteria yang 
tidak berhak mendapatkan Kartu Prakerja. 

Mereka yang tidak berhak adalah pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan 
rakyat, aparatur sipil negara, TNI, polisi, kepala desa beserta perangkatnya, dan direksi hingga 
dewan pengawas BUMN atau BUMD. 

Selain itu, pendaftar juga dipastikan tidak akan lolos Kartu Prakerja apabila telah terdaftar 
sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun bantuan 
upah gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Sebab, sejak Indonesia terdampak pandemi corona, pelaksanaan Kartu Prakerja yang semula 
difokuskan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) berubah menjadi semi-
bansos. 

Lebih lanjut, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 
tidak bisa mendaftar Kartu Prakerja. 

Jika penerima nekat mendaftar, maka sistem akan otomatis menolak NIK milik mereka. 

Berdasarkan situs resmi Prakerja.go.id, dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya diperbolehkan 
maksimal 2 (dua) NIK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja. 

Jadi, pastikan kalau hanya ada maksimal 2 (dua) anggota keluarga Anda yang menjadi Penerima 
Kartu Prakerja. 

Mengutip Kompas.com (26/2/2021), Head of Communication Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengungkapkan bahwa peserta yang sudah pernah lolos sebagai 
penerima Kartu Prakerja, tidak dapat mendaftar kembali. 

Sebab, program Kartu Prakerja hanya dapat diterima sekali seumur hidup. 

"Program Kartu Prakerja hanya bisa diterima satu kali seumur hidup. Jadi mereka yang sudah 
pernah menerima di tahun 2020 tidak bisa ikut lagi," kata Louisa. 

Masih dari Kompas.com (29/9/2020), Louisa menambahkan, mereka yang sebelumnya lolos 
seleksi tapi tidak segera membeli pelatihan, maka status kepesertaan akan "dicabut" atau "di-
blacklist". 

Mereka yang dicabut, imbuhnya sudah pasti masuk dalam daftar hitam. 

Perlu diperhatikan, mereka yang dicabut kepesertaannya otomatis dimasukkan dalam blacklist 
dan tidak bisa mendaftar Kartu Prakerja lagi. 

(Sumber: Kompas.com/Rully R. Ramli | Editor: Bambang P. Jatmiko, Mohammad Idris) /Akbar 
Bhayu Tamtomo Infografik: 3 Penyebab Gagalnya Pencairan Insentif Kartu Prakerja. 
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Judul Kemnaker Dukung Langkah Pemerintah Daerah Turunkan 
Pengangguran 

Nama Media sindonews.com 
Newstrend Langkah Menurunkan Pengangguran 
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/376296/94/kemnaker-dukung-

langkah-pemerintah-daerah-turunkan-pengangguran-1616673821 
Jurnalis Aris Kurniawan 
Tanggal 2021-03-25 20:15:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Deri Asta (Wali Kota Sawahlunto) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) Kemenaker 
RI) Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan 
stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-
masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-
masing 

positive - Donny Ahmar Munir (Bupati Sumedang) Peran BLK di masing-masing daerah akan 
terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun pendampingan, bantuan sarana prasarana, 
maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat 

positive - Donny Ahmar Munir (Bupati Sumedang) Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita 
bantu dari segi permodalannya untuk menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa 
mempunyai keahlian, punya pekerjaan, dan apa yang kita lakukan menjadi sinergi antara 
pemerintah pusat dan daerah 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Nantinya workshop otomotif alat berat 
Sawahlunto ada di bawah binaan BLK Padang, kita berharap secepatnya pembangunan workshop 
ini terwujud karena lahan kita sudah punya 

 

  



 

47 
 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan 
pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. 
Program-program yang dilaksanakan daerah seyogyanya bersinergi dengan program Kemnaker. 
"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menerima audiensi Bupati 
Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta secara terpisah di Ruang 
Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3/2021). 

 

KEMNAKER DUKUNG LANGKAH PEMERINTAH DAERAH TURUNKAN 
PENGANGGURAN 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) 
menurunkan pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik 
demografi daerahnya. Program-program yang dilaksanakan daerah seyogyanya bersinergi 
dengan program Kemnaker. 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menerima audiensi Bupati 
Sumedang Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta secara terpisah di Ruang 
Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3/2021). 

Menurut Menaker Ida Fauziyah, Pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk 
dapat masuk ke pasar kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja 
Lokal (AKL), maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Pemda juga dapat mengembangkan 
berbagai program peningkatan kompetensi, sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain 
dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja," ujar Menaker didampingi Dirjen Binalattas Budi Hartawan. 

Dia menambahkan, potensi SDA dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan 
pemanfaatannya oleh SDM di daerah sehingga diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru 
maupun lanjutan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing," katanya. 

Sementara Dirjen Bilattas Budi Hartawan mengatakan kedua Pemda (Sumedang dan 
Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan pekerja yang ada 
di masing-masing daerahnya, yaitu melalui peningkatkan peran BLK baik UPTD, dan bantuan 
paket-paket pelatihan yang diberikan pusat. 

"Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun 
pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat," 
katanya Bupati Sumedang Donny Ahmar Munir memberikan apresiasi kepada Kemnaker, karena 
sinergitas dan kerja sama dengan BBPLK Bandung selama ini. Terutama banyaknya paket-paket 
pelatihan dan bantuan alat-alat (sarana) sehingga tingkat pengangguran di Sumedang 
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berkurang. Menurut Donny, selama ini, program-program di daerahnya, dipadukan dengan 
program yang dilaksanakan oleh Kemnaker. 

"Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita bantu dari segi permodalannya untuk 
menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa mempunyai keahlian, punya pekerjaan, 
dan apa yang kita lakukan menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," katanya. 

Sedangkan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menegaskan sebagai kota bekas tambang batubara, 
yang masih aktif hingga sekarang, Sawahlunto memiliki banyak potensi tenaga kerja di bidang 
otomotif dan alat berat. Untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja, pihaknya 
mengusulkan kepada Menaker Ida Fauziyah untuk membangun workshop otomotif alat berat di 
Sawahlunto di bawah pengelolaan BLK Padang. 

"Nantinya workshop otomotif alat berat Sawahlunto ada di bawah binaan BLK Padang, kita 
berharap secepatnya pembangunan workshop ini terwujud karena lahan kita sudah punya," 
katanya. 

(ars). 
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Judul Menaker Ida Minta Pemda Optimalkan SDM Daerah Agar Bisa Masuk 
Pasar Kerja 

Nama Media kompas.com 
Newstrend Langkah Menurunkan Pengangguran 
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/03/25/200620026/menaker-ida-

minta-pemda-optimalkan-sdm-daerah-agar-bisa-masuk-pasar-kerja 
Jurnalis Alifia Nuralita Rezqiana 
Tanggal 2021-03-25 20:06:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemda juga dapat mengembangkan berbagai 
program peningkatan kompetensi, sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan 
berkompetisi di pasar kerja nasional 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Baik di dalam hubungan kerja, maupun di luar 
hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri, maupun luar negeri 

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Program-program yang dilaksanakan daerah 
seyogyanya bersinergi dengan program Kemnaker. Program ini juga mendorong penempatan 
tenaga kerja 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga diharapkan dapat menciptakan 
wirausaha baru maupun lanjutan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya perluasan 
kesempatan kerja 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Peran Balai Latihan Kerja (BLK) di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, 
baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendampingan, bantuan sarana 
prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) Kemenaker 
RI) Jika (SDM daerah) sudah mempunyai keahlian, akan kami bantu dari segi permodalannya 
untuk menghubungkan dengan c orporate social responsibility (CSR) sehingga nantinya bisa 
mempunyai keahlian dan punya pekerjaan 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) Kemenaker 
RI) Kami berharap secepatnya pembangunan workshop ini terwujud, karena (perihal) lahan kami 
sudah punya 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah meminta pemerintah daerah ( pemda ) untuk 
mengoptimalkan sumber daya manusia ( SDM ) di daerah agar dapat masuk ke pasar kerja. 
Optimalisasi SDM daerah, menurut Ida, dapat dilakukan melalui mekanisme antar kerja antar 
daerah (AKAD), antar kerja lokal (AKL), maupun antar kerja antar negara (AKAN). 

 

MENAKER IDA MINTA PEMDA OPTIMALKAN SDM DAERAH AGAR BISA MASUK 
PASAR KERJA 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah meminta pemerintah daerah ( pemda ) untuk 
mengoptimalkan sumber daya manusia ( SDM ) di daerah agar dapat masuk ke pasar kerja. 

Optimalisasi SDM daerah, menurut Ida, dapat dilakukan melalui mekanisme antar kerja antar 
daerah (AKAD), antar kerja lokal (AKL), maupun antar kerja antar negara (AKAN). 

" Pemda juga dapat mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi, sehingga 
mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan berkompetisi di pasar kerja nasional," tuturnya 
dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima. 

Hal tersebut disampaikan Menaker saat menerima audiensi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir 
dan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta secara terpisah di Ruang Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta, pada Kamis (25/3/2021). 

Adapun program peningkatan kompetensi yang dimaksud Menaker Ida meliputi program 
pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, dan lanjut usia. 

"Baik di dalam hubungan kerja, maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja 
di dalam negeri, maupun luar negeri," tutur Ida. 

Ida mengatakan, program tersebut perlu digelar pemda agar para tenaga kerja yang rentan 
tetap memiliki kesempatan sama untuk masuk ke pasar kerja. 

"Program-program yang dilaksanakan daerah seyogyanya bersinergi dengan program Kemnaker. 
Program ini juga mendorong penempatan tenaga kerja," kata dia Pada kesempatan tersebut, 
Menaker Ida menghimbau agar potensi sumber daya alam (SDA) daerah digali lebih dalam, 
supaya dapat dimanfaatkan oleh SDM di daerah. 

"Sehingga diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru maupun lanjutan, yang pada akhirnya 
mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja," ucapnya. 

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen 
Binalattas) Budi Hartawan mengatakan, Pemda Sumedang dan Pemda Sawahlunto telah sepakat 
untuk meningkatkan kompetensi para job seeker di daerah masing-masing. 

"Peran Balai Latihan Kerja (BLK) di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendampingan, bantuan sarana prasarana, 
maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat," papar Budi. 

Sementara itu, Bupati Sumedang memberikan apresiasi kepada Kemnaker yang telah bekerja 
sama dan bersinergi dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung selama 
ini. 

Ia mengatakan, program-program yang dijalankan di daerahnya selama ini telah dipadukan 
dengan program dari Kemnaker. 



 

51 
 

"Jika (SDM daerah) sudah mempunyai keahlian, akan kami bantu dari segi permodalannya untuk 
menghubungkan dengan c orporate social responsibility (CSR) sehingga nantinya bisa 
mempunyai keahlian dan punya pekerjaan," tuturnya. 

Dalam audiensi terpisah, Wali Kota (Walkot) Sawahlunto mengungkapkan, daerahnya memiliki 
potensi tenaga kerja di bidang otomotif dan alat berat. Ini karena Sawahluntu merupakan kota 
bekas tambang batu bara yang masih aktif sampai saat ini. 

Ia mengusulkan kepada Menaker Ida untuk membangun workshop otomotif dan alat berat untuk 
mengurangi angka pengangguran dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. 

"Kami berharap secepatnya pembangunan workshop ini terwujud, karena (perihal) lahan kami 
sudah punya," kata Walkot Sawahlunto. 

Nantinya, pelaksanaan workshop otomotif dan alat berat akan berada di bawah binaan BLK 
Padang. 
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Judul Alami Laka Lantas Saat Berangkat Kerja, Pekerja Ini Dapat Jaminan 
Dari Program JKK BPJamsostek 

Nama Media jabar.tribunnews.com 
Newstrend Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/03/25/alami-laka-lantas-saat-

berangkat-kerja-pekerja-ini-dapat-jaminan-dari-program-jkk-
bpjamsostek 

Jurnalis Siti Fatimah 
Tanggal 2021-03-25 19:44:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Khalil Ilmi Benua Najwa yang merupakan tenaga kerja dari perusahaan PT. Graha Seribusatu 
Jaya mengalami kecelakaan lalu lintas (laka lantas) saat akan berangkat kerja. Pekerja ini hendak 
berangkat kerja dari rumah pada shift malam hari, namun ditengah perjalanan menggunakan 
sepeda motor tepat di depan SPBU Jalan Jend. H. Amir Machmud, Cimahi, Khalil mengalami 
kecelakaan. 

 

ALAMI LAKA LANTAS SAAT BERANGKAT KERJA, PEKERJA INI DAPAT JAMINAN 
DARI PROGRAM JKK BPJAMSOSTEK 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Khalil Ilmi Benua Najwa yang merupakan tenaga kerja dari 
perusahaan PT. Graha Seribusatu Jaya mengalami kecelakaan lalu lintas (laka lantas) saat akan 
berangkat kerja. 

Pekerja ini hendak berangkat kerja dari rumah pada shift malam hari, namun ditengah perjalanan 
menggunakan sepeda motor tepat di depan SPBU Jalan Jend. H. Amir Machmud, Cimahi, Khalil 
mengalami kecelakaan. 

Kendaraan yang ditumpangi Khalil bertabrakan dengan kendaraan Roda empat (angkutan kota) 
dari arah berlawanan. 

Kecelakan tersebut menyebabkan luka di kepala, wajah dan kaki, hingga saat ini pasien masih 
dirawat secara intensif di Kelas 1 RSUD Cibabat Cimahi. 

Sebagai bagian dari pelayanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
(BPJAMSOTEK) Cabang Cimahi beserta rombongan dan perwakilan perusahaan, mengunjungi 
RSUD Cibabat, Cimahi, untuk menjenguk pasien yang mengalami kecelakaan kerja dan masih 
menjalani perawatan hingga saat ini tersebut. 
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Kepala Bidang Pelayanan BPJAMSOSTEK Cimahi dan tim bermaksud untuk melihat langsung 
kondisi pasien dan penanganan yang telah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah 
Cibabat - Cimahi kepada peserta. 

RSUD Cibabat merupakan salah satu Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) yang ada di Kota 
Cimahi dan telah berperan aktif melayani peserta yang mengalami kecelakaan Kerja. 

Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Cimahi, Aang Supono mengatakan kegiatan kunjungan 
kepada pasien Kecelakaan kerja ini merupakan sebagai bentuk kepedulian kepada peserta. 

"Selain itu kunjungan tersebut juga untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang layanan yang 
diberikan pihak rumah sakit PLKK RSUD Cibabat Cimahi," katanya dalam keterangan resminya. 

Pihak keluarga mengatakan merasa senang dapat dijenguk langsung oleh pihak BPJAMSOSTEK 
Cimahi. 

Kunjungan tersebut baginya merupakan suatu rasa kepedulian yang tinggi terhadap peserta 
yang sedang dirawat dan pihak keluarga berharap BPJAMSOSTEK Cimahi senantiasi memberikan 
pelayanan prima kepada peserta. 

"Dalam kasus ini, BPJAMSOSTEK menanggung secara penuh biaya pengobatan untuk program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama dirawat sesuai indikasi medis dan sampai pasien 
dinyatakan selesai pengobatan oleh dokter. Tidak ada batasan biaya untuk perawatan peserta 
yang mengalami kecelakaan kerja. Berapapun biayanya akan ditanggung oleh BPJAMSOSTEK", 
kata Aang. 

Menurutnya, peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan masih dirawat (belum mampu 
bekerja) maka untuk enam bulan pertama akan diberikan pengganti upah gaji sebulan penuh. 

Selanjuntya, enam bulan kedua sebesar 75 persen upah dan enam bulan ketiga dan seterusnya 
50 persen upah. 

Jika tenaga kerja mengalami cacat anatomis atau cacat fungsi akan mendapatkan santunan cacat 
sesuai peraturan yang berlaku. Itu semua ditanggung oleh BPJAMSOSTEK. 
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Judul BNSP dan Dirjen Kemendikbud RI Tanda Tangani Skema Sertifikasi 
Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi 

Nama Media jabar.tribunnews.com 
Newstrend Sertifikasi bagi Mahasiswa Vokasi 
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/03/25/bnsp-dan-dirjen-

kemendikbud-ri-tanda-tangani-skema-sertifikasi-nasional-lsp-p1-
pendidikan-tinggi 

Jurnalis Giri 
Tanggal 2021-03-25 19:44:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Ditjen Binalattas 
Layanan Korporasi 
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Narasumber 

positive - Wikan Sakarinto (Dirjen Diksi) Saya melihat program link and match sebagai suatu 
kemajuan yang sangat signifikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di dunia 
Industri karena saat ini Industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi 

 

Ringkasan 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Dirjen Kemendikbud RI) 
menandatangani 149 Skema Sertifikasi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat 
Kemitraan serta Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Penandatangan ini dilakukan 
Ketua BNSP, Kunjung Masehat, dan Dirjen Vokasi Kemendikbud RI, Wikan Sakarinto, di Hotel 
Grand Sahid Jaya Jakarta, pada Kamis (25/3/2021) Pukul 13.000 WIB. 

 

BNSP DAN DIRJEN KEMENDIKBUD RI TANDA TANGANI SKEMA SERTIFIKASI 
NASIONAL LSP P1 PENDIDIKAN TINGGI 

TRIBUNJABAR.ID - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bersama Direktorat Jenderal 
Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Dirjen 
Kemendikbud RI) menandatangani 149 Skema Sertifikasi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi 
Vokasi Direktorat Kemitraan serta Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. 

Penandatangan ini dilakukan Ketua BNSP, Kunjung Masehat, dan Dirjen Vokasi Kemendikbud RI, 
Wikan Sakarinto, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, pada Kamis (25/3/2021) Pukul 13.000 WIB. 

Skema Sertifikasi Nasional ini ditujukan untuk mewujudkan link and match yang kini menjadi 
fokus Pemerintah dalam menguatkan pendidikan vokasi guna menghasilkan sumber daya 
manusia (SDM) Indonesia unggul melalui Sertifikasi Kompetensi. 
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Pada acara ini, dilakukan pula diskusi panel mengenai kebutuhan industri terhadap skema 
sertifikasi. 

Panelis yang hadir Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud serta Ketua BNSP dan Presiden 
Direktur PT Trakindo Utama yang berperan sebagai perwakilan industri. 

Adapun yang berperan sebagai pembahas yakni Deputi Bidang Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan Bappenas, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kemen-PUPR, 
Plt. Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemenaker, Direktur Pendidikan 
Tinggi Vokasi (PTV) dan Profesi Ditjen Diksi, Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia 
(FHCI), Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri, dan Ketua Forum Lembaga Sertifikasi Profesi 
(LSP). 

Penandatangan Skema Sertifikasi Nasional ini dilatarbelakangi adanya anggapan dari para pelaku 
industri bahwa yang dipelajari peserta didik dalam perguruan tinggi tidak selaras dengan 
kebutuhan industri saat ini. 

Maka dari itu, dibuat program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja 
Indonesia yang bernama program link and match . 

Wikan Sakarinto mengatakan, program link and match ini dilaksanakan untuk menguatkan 
pendidikan vokasi guna menghasilkan SDM Indonesia yang unggul. 

Ketua BNSP, Kunjung Masehat, mengatakan, acara ini bisa menjadi momentum yang sangat baik 
untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan dunia 
industri. 

"Saya melihat program link and match sebagai suatu kemajuan yang sangat signifikan untuk 
menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di dunia Industri karena saat ini Industri sangat 
membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi," ujar Kunjung dalam rilis yang diterima 
Tribun . 

Adapun program link and match dapat digunakan agar tenaga kerja memiliki standar yang cukup 
untuk masuk ke dunia industri. 

Dalam hal ini, Kunjung mengatakan bahwa untuk menciptakan tenaga kerja berkompetensi 
tinggi yang siap dalam dunia Industri, BNSP akan menyiapkan para tenaga kerja melalui 
pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi. 

Corcomm & CSR Manajer Bidang Pendidikan PT Trakindo Utama, Candy Sihombing, mengatakan, 
industri memang sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi. 

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003. 

Dalam peraturan tersebut, BNSP diberikan amanah untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi 
kerja. 

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2018, sertifikasi kompetensi ini 
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diberikan lisensi oleh BNSP. 

Dalam peraturan tersebut, juga dijelaskan bahwa sertifikasi kompetensi dilakukan untuk 
menciptakan tenaga kerja yang berkompeten, berdaya saing tinggi dan memiliki standar global. 

Maka dari itu, diperlukan berbagai infrastrukur kompetensi seperti standar kompetensi kerja, 
asesor kompetensi, skema sertifikasi, materi uji kompetensi (MUK), tempat uji kompetensi (TUK) 
dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 
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Adapun hal tersebut merupakan komponen yang harus dimiliki dalam Sistem dan skema 
Kompetensi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi. 

Berdasarkan PP No 10 tahun 2018, BNSP befungsi untuk melaksanakan dan mengembangkan 
sistem sertifikasi kompetensi kerja. 

Sertifikasi kompetensi ini adalah produk hukum yang menjadi bukti pengakuan terhadap capaian 
kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu. 

Bukti pengakuan atau legitimasi ini ditetapkan oleh BNSP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi 
(LSP) yang telah memperoleh lisensi BNSP sebelum LSP memberikan sertifikat itu ke tenaga 
kerja terkait. 

Tujuannya adalah untuk memastikan kompetensi seseorang yang didapatkan melalui 
pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja. 

Adapun kredibilitas suatu sertifikasi sangat ditentukan oleh LSP pemberi sertifikasinya dan 
professional judgement yang dimiliki para asesor kompetensi. 

Dalam hal ini, BNSP memiliki kebijakan untuk membina dan mengawasi Lembaga Sertifikasi 
Profesi (LSP). 

Selain dihadiri oleh panelis dan pembahas, acara ini juga dihadiri oleh peserta yakni pimpinan 
perguruan tinggi vokasi, koordinator LLDikti, LSP P1 PendidikanTinggi Vokasi, perwakilan dari 
industri, dunia usaha dan dunia kerja, perwakilan asosiasi profesi, insan media, stakeholder 
terkait dan masyarakat umum. 

Harapannya agar pembahasan mengenai kebutuhan Industri terhadap skema sertifikasi ini 
diketahui dan dipahami segala lembaga terkait. 

Acara ini dilakukan secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat serta 
dilaksanakan secara online melalui aplikasi meeting daring dan live streaming di YouTube. (*). 
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Judul Tekan Angka Pengangguran, Menaker Dorong Sinergikan Program 
Pemda 

Nama Media detik.com 
Newstrend Program Menurunkan Pengangguran 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Termasuk pula program-program 
pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, dan lanjut usia, agar tenaga kerja 
khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan sama untuk masuk dalam pasar 
kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan jejaring kerja sama antara 
Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara 
konsisten sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan 
peran dan fungsinya masing-masing, 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Binalattas) Peran BLK di masing-masing daerah akan terus 
ditingkatkan, baik melalui APBD maupun pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun 
bantuan paket-paket pelatihan dari pusat 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya pemerintah daerah untuk menurunkan 
pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan demografi. Program-program yang 
dibuat tersebut juga disebut harus bersinergi dengan program yang dicanangkan Kemnaker 
"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis 
(25/3/2020). 
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TEKAN ANGKA PENGANGGURAN, MENAKER DORONG SINERGIKAN PROGRAM 
PEMDA 

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya pemerintah daerah untuk menurunkan 
pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan demografi. Program-program yang 
dibuat tersebut juga disebut harus bersinergi dengan program yang dicanangkan Kemnaker 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis 
(25/3/2020). 

Saat menerima audiensi Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri 
Asta secara terpisah di Ruang Kerja Kemnaker, Jakarta hari ini, Ida mengatakan Pemda dapat 
mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk dapat masuk ke pasar kerja melalui mekanisme 
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), maupun Antar Kerja Antar Negara 
(AKAN). 

Ia juga mengatakan Pemda dapat mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi, 
sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja," ujar Ida Fauziyah. 

Ida menambahkan potensi SDA dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan 
pemanfaatannya oleh SDM di daerah. Sehingga diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru 
maupun lanjutan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, " imbuh Ida. 

Sementara itu Dirjen Binalattas Budi Hartawan mengatakan kedua Pemda (Sumedang dan 
Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan pekerja yang ada 
di masing-masing daerahnya. Yaitu melalui peningkatan peran BLK baik UPTD, dan bantuan 
paket-paket pelatihan yang diberikan pusat. 

"Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun 
pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat," 
tuturnya. 

Di sisi lain Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memberikan apresiasi kepada Kemnaker, karena 
sinergitas dan kerja sama dengan BBPLK Bandung selama ini. Terutama banyaknya paket-paket 
pelatihan dan bantuan alat-alat (sarana) sehingga tingkat pengangguran di Sumedang 
berkurang. 

Menurut Dony, selama ini, program-program di daerahnya, dipadukan dengan program yang 
dilaksanakan oleh Kemnaker. 

"Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita bantu dari segi permodalannya untuk 
menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa mempunyai keahlian, punya pekerjaan, 
dan apa yang kita lakukan menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, " ucapnya. 
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Sedangkan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menegaskan sebagai kota bekas tambang batubara, 
yang masih aktif hingga sekarang, Sawahlunto memiliki banyak potensi tenaga kerja di bidang 
otomotif dan alat berat. 

Untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja, pihaknya mengusulkan kepada 
Ida Fauziyah untuk membangun workshop otomotif alat berat di Sawahlunto di bawah 
pengelolaan BLK Padang. 

"Nantinya workshop otomotif alat berat Sawahlunto ada di bawah binaan BLK Padang, Kita 
berharap secepatnya pembangunan workshop ini terwujud karena lahan kita sudah punya," 
tandasnya. 

(akn/ega). 
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Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan jejaring kerja sama antara 
Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara 
konsisten sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan 
peran dan fungsinya masing-masing, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Termasuk pula program-program 
pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, dan lanjut usia, agar tenaga kerja 
khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan sama untuk masuk dalam pasar 
kerja 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Bilattas) Peran BLK di masing-masing daerah akan terus 
ditingkatkan, baik melalui APBD maupun pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun 
bantuan paket-paket pelatihan dari pusat, 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, potensi sumber daya alam atau SDA dapat 
digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan pemanfaatannya oleh SDM di daerah. Dia pun 
berharap dapat menciptakan wirausaha baru maupun lanjutan, yang pada akhirnya mendorong 
terciptanya perluasan kesempatan kerja. 
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MENAKER IDA SEBUT POTENSI SUMBER DAYA ALAM BISA DIGALI DENGAN 
MEMAKSIMALKAN SDM 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, potensi sumber daya alam atau 
SDA dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan pemanfaatannya oleh SDM di daerah. 

Dia pun berharap dapat menciptakan wirausaha baru maupun lanjutan, yang pada akhirnya 
mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, " kata Ida 
saat menerima audiensi Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri 
Asta secara terpisah di Ruang Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3). 

Dia menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) 
menurunkan pengangguran. 

Hal itu dilakukan melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik demografi 
daerahnya. 

Menurut dia, program yang dilaksanakan daerah diusahakan bersinergi dengan program 
Kemnaker. 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," Ida Fauziyah menjelaskan, pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah 
untuk masuk ke pasar kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja 
Lokal (AKL), maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 

Pemda juga dapat mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi, sehingga 
mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja," ujar perempuan kelahiran Mojokerto itu. 

Sementara Dirjen Bilattas Budi Hartawan mengatakan kedua Pemda (Sumedang dan 
Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan pekerja yang ada 
di masing-masing daerahnya. 

Yaitu, kata dia, melalui peningkatkan peran BLK baik UPTD, dan bantuan paket-paket pelatihan 
yang diberikan pusat. 

"Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun 
pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat," 
ungkap dia. 

Bupati Sumedang Donny Ahmar Munir memberikan apresiasi kepada Kemnaker, karena 
sinergitas dan kerja sama dengan BBPLK Bandung selama ini. 

Terutama, kata dia, banyaknya paket-paket pelatihan dan bantuan alat-alat (sarana) sehingga 
tingkat pengangguran di Sumedang berkurang. 

Menurut Donny, selama ini, program-program di daerahnya, dipadukan dengan program yang 
dilaksanakan oleh Kemnaker. 
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Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/25/320/2384091/bocoran-

pencairan-blt-subsidi-gaji?page=1 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Narasumber 

positive - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan 
data di bank) 

neutral - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita 
cocokkan. Takutnya kalau kita buru-buru, jadi persoalan baru lagi, 

 

Ringkasan 

BLT subsidi gaji akan dicairkan lagi. BLT subsidi gaji cair untuk sisa anggaran tahun 2020. Sebab, 
anggaran BLT subsidi gaji tahun lalu belum 100% cair. Untuk itu, para pekerja yang upahnya di 
bawah Rp5 juta dan belum menerima BLT subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta pada tahun lalu 
diharapkan untuk bersabar. Sebab, selangkah lagi BLT subsidi gaji akan cair. 

 

BOCORAN PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI 

JAKARTA - BLT subsidi gaji akan dicairkan lagi. BLT subsidi gaji cair untuk sisa anggaran tahun 
2020. Sebab, anggaran BLT subsidi gaji tahun lalu belum 100% cair. Untuk itu, para pekerja 
yang upahnya di bawah Rp5 juta dan belum menerima BLT subsidi gaji sebesar Rp2,4 juta pada 
tahun lalu diharapkan untuk bersabar. Sebab, selangkah lagi BLT subsidi gaji akan cair. 

"Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan data di bank)," kata 
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker 
Aswansyah kepada Okezone, Kamis (25/3/2021). 

Pihaknya tidak bisa buru-buru dalam mengerjakan itu karena dibutuhkan ketelitian agar tak 
terjadi lagi kesalahan data. 

"Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita cocokkan. Takutnya kalau kita 
buru-buru, jadi persoalan baru lagi," ujarnya. 
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Narasumber 

positive - Wikan Sakarinto (Dirjen Pendidikan Vokasi) Link and match sudah kita sepakati menjadi 
menu dan strategi besar untuk vokasi bersama industri. Penandatanganan skema sertifikasi yang 
disusun serta disepakati bersama hari ini levelnya sudah menikah. Skema sertifikasi ini adalah 
bentuk pengakuan terstandardisasi yang dipahami bersama oleh vokasi dengan industri, dan 
diregulatori oleh BNSP 

positive - Wikan Sakarinto (Dirjen Pendidikan Vokasi) Skema yang disusun bersama ini digunakan 
untuk sertifikasi kompetensi mahasiswa vokasi. Maka selanjutnya pengembangan kurikulum pun 
harus mengacu pada sertifikasi profesi. Jangan sampai PTV membuat kurikulum yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan sertifikasi, termasuk dari sisi soft skill dan hard skill lulusan 

positive - Wikan Sakarinto (Dirjen Pendidikan Vokasi) Penyusunan skema yang dilakukan vokasi 
bersama industri ini adalah kemajuan yang luar biasa. Selama ini kita sering kesulitan 
membandingkan kompetensi mahasiswa karena untuk satu skema saja bisa berbeda antar 
perguruan tinggi. Skema sertifikasi yang dibuat berdasarkan pada demand driven ini sangat 
cocok bagi penguatan pendidikan vokasi 

 

Ringkasan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
(BNSP) menandatangani 149 skema sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa vokasi. Penyusunan 
skema sertifikasi nasional ini difasilitasi melalui Program Pengembangan Penilaian Mutu 
Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri yang diluncurkan oleh Direktorat Kemitraan dan 
Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan 
Vokasi (Ditjen Diksi) pada tahun 2020 lalu. Turut dalam kegiatan penandatanganan Corporate 
Communication & CSR Manager PT Trakindo, Candy Sihombing; Direktur Kelembagaan dan 
Sumber Daya Konstruksi Kemen-PUPR, Nicodemus Daud; Plt. Direktur Bina Standarisasi, 
Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kemenaker, Muchtar Aziz; Direktur Eksekutif FHCI, Sofyan 
Rohidi; Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri, Zainal Arif; dan Ketua Forum LSP, Darmansyah 
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KEMENDIKBUD DAN BNSP TANDATANGANI 149 SKEMA SERTIFIKASI BAGI 
MAHASISWA VOKASI 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
(BNSP) menandatangani 149 skema sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa vokasi. Penyusunan 
skema sertifikasi nasional ini difasilitasi melalui Program Pengembangan Penilaian Mutu 
Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri yang diluncurkan oleh Direktorat Kemitraan dan 
Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI), Direktorat Jenderal Pendidikan 
Vokasi (Ditjen Diksi) pada tahun 2020 lalu. 

Penyusunan skema sertifikasi nasional difokuskan pada lima sektor prioritas, meliputi 
permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, dan care service pada level 5 dan 6 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), atau setara dengan jenjang D-3 dan D-4. Skema 
ini akan menjadi instrumen dalam proses sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan secara 
nasional di seluruh LSP P1 Perguruan Tinggi Vokasi (PTV). 

Dirjen Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto menyebut, sertifikasi kompetensi yang sesuai standar 
dan kebutuhan DUDI merupakan salah satu poin paket link and match keterlibatan DUDI di 
segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi. Paket link and match ini terdiri atas minimal 
8+i poin yang bertujuan menguatkan kemitraan serta penyelarasan dengan industri, di 
antaranya kurikulum yang disusun bersama industri, pembelajaran berbasis project riil dari 
industri, dosen tamu/expert dari industri, magang, dan sertifikasi kompetensi. Sertifikasi 
kompetensi inilah yang kemudian menjadi upaya sekaligus jaminan penyiapan SDM unggul 
vokasi bagi industri di masa depan. 

"Link and match sudah kita sepakati menjadi menu dan strategi besar untuk vokasi bersama 
industri. Penandatanganan skema sertifikasi yang disusun serta disepakati bersama hari ini 
levelnya sudah menikah. Skema sertifikasi ini adalah bentuk pengakuan terstandardisasi yang 
dipahami bersama oleh vokasi dengan industri, dan diregulatori oleh BNSP," tutur Dirjen Wikan, 
Kamis (25/3/2021). 

Mantan Dekan Sekolah Vokasi UGM itu menjelaskan, sertifikasi kompetensi bertujuan menjawab 
kebutuhan industri. Kondisi saat ini, industri berkembang begitu dinamis sehingga perusahaan 
pun berlomba-lomba mencari SDM yang unggul dan kompeten di bidang tertentu. Maka dari itu, 
dalam proses penyusunan skema sertifikasi, industri dan asosiasi profesi harus benar-benar 
terlibat. Direktorat Mitras DUDI memiliki andil dalam mewadahi ruang kerja sama tersebut. 

"Skema yang disusun bersama ini digunakan untuk sertifikasi kompetensi mahasiswa vokasi. 
Maka selanjutnya pengembangan kurikulum pun harus mengacu pada sertifikasi profesi. Jangan 
sampai PTV membuat kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan sertifikasi, termasuk dari 
sisi soft skill dan hard skill lulusan," terang Wikan. 

Program penyusunan skema sertifikasi nasional berstandar industri ini juga mencakup 
penyusunan materi uji kompetensi (MUK) dan juknis tempat uji kompetensi (TUK) yang disusun 
dengan konsep kolaborasi dari semua pemangku kepentingan. Terdapat 10 PTV yang menjadi 
penerima program, namun pada pelaksanaannya melibatkan 54 PTV afiliasi sebidang, 81 prodi, 
117 industri, 77 asosiasi profesi, dan 23 instansi terkait. 

Proses penyusunan skema sertifikasi nasional sendiri bukanlah hal yang baru bagi LSP P1 PTV. 
Namun penyusunan skema sertifikasi yang dilaksanakan secara kolektif baru pertama kali 
dilakukan, khususnya di jenjang D-3 dan D-4. Terobosan ini membuat proses penyusunan skema 
yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun dapat terselesaikan dalam waktu kurang 
dari setahun. Hal tersebut turut diapresiasi oleh BNSP yang berperan memverifikasi dan 
memvalidasi skema sehingga siap untuk ditandatangani kedua belah pihak. 
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"Penyusunan skema yang dilakukan vokasi bersama industri ini adalah kemajuan yang luar biasa. 
Selama ini kita sering kesulitan membandingkan kompetensi mahasiswa karena untuk satu 
skema saja bisa berbeda antar perguruan tinggi. Skema sertifikasi yang dibuat berdasarkan pada 
demand driven ini sangat cocok bagi penguatan pendidikan vokasi," ucap Ketua BNSP, Kunjung 
Masehat. 

Kunjung menambahkan, di masa mendatang permintaan skema sertifiksi akan semakin banyak 
dari industri. Dia berharap dalam waktu enam bulan ke depan akan aada skema-skema sertifikasi 
nasional lainnya yang bisa disahkan bersama Kemendikbud, khususnya untuk D-3 dan D-4 di 
sektor lainnya. 

"Pendidikan vokasi dengan adanya Ditjen Pendidikan Vokasi mengalami banyak kemajuan 
signifikan. Namun tantangannya adalah pada jaminan kualitas itu sendiri. Maka dari itu sinergi 
yang sudah terjalin antara pendidikan vokasi dan industri perlu terus dipelihara," kata Kunjung. 

Setelah disahkan, skema sertifikasi nasional ini akan menjadi dokumen terbuka yang dapat 
digunakan oleh seluruh LSP P1 PTV. Sejalan dengan capaian program ini, Ditjen Diksi juga telah 
meluncurkan program sertifikasi kompetensi dan profesi bagi mahasiswa vokasi pada tahun 
2021. Selain itu, program sertifikasi kompetensi ini juga mendukung program peningkatan D-3 
ke D-4 atau sarjana terapan dari sisi penjaminan mutu. Diharapkan skema sertifikasi nasional ini 
dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan penyerapan lulusan 
pendidikan tinggi vokasi di pasar kerja lokal dan nasional. 

Turut dalam kegiatan penandatanganan Corporate Communication & CSR Manager PT Trakindo, 
Candy Sihombing; Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kemen-PUPR, Nicodemus 
Daud; Plt. Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kemenaker, Muchtar Aziz; 
Direktur Eksekutif FHCI, Sofyan Rohidi; Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri, Zainal Arif; dan 
Ketua Forum LSP, Darmansyah. 
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Ringkasan 

Cara klaim BPJS Ketenagakerjaan semakin memudahkan peserta. Pencairan saldo ini bisa 
dilakukan secara online dan offline. Online melalui aplikasi BPJSTKU, situs website 
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, dan Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) BPJAMSOSTEK. 
Cara klaim BPJS Ketenagakerjaan offline bisa dilakukan di kantor dan Bank yang bekerja sama 
dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk cara klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi kartu BPJS yang 
hilang, bisa di mulai dengan mencari surat keterangan hilang. 

 

6 CARA KLAIM BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MUDAH, SIMAK LANGKAHNYA 

Jakarta Cara klaim BPJS Ketenagakerjaan semakin memudahkan peserta. Pencairan saldo ini 
bisa dilakukan secara online dan offline. Online melalui aplikasi BPJSTKU, situs website 
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, dan Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) BPJAMSOSTEK. 

Cara klaim BPJS Ketenagakerjaan offline bisa dilakukan di kantor dan Bank yang bekerja sama 
dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk cara klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi kartu BPJS yang 
hilang, bisa di mulai dengan mencari surat keterangan hilang. 

Bukan hanya kartu BPJS Ketenagakerjaan yang perlu dipersiapkan. Syarat cara klaim BPJS 
Ketenagakerjaan adalah KTP, kartu keluarga (KK), buku tabungan, surat keterangan aktif 
bekerja, paklaring, formulir pengajuan JHT, NPWP, dan foto diri terbaru yang tampak depan. 

Berikut Liputan6.com ulas cara klaim BPJS Ketenagakerjaan dari berbagai sumber, Kamis 
(25/3/2021). 

Cara klaim BPJS Ketenagakerjaan pertama adalah menyiapkan dokumen dan persyaratan untuk 
mengajukan klaim. Menyiapkan dokumen ini adalah syarat mutlak cara klaim BPJS 
Ketenagakerjaan online maupun offline. 

Selain dokumen dalam bentuk scan untuk cara klaim BPJS Ketenagakerjaan online, siapkan 
dokumen fisiknya juga. Berikut dokumen yang perlu disiapkan cara klaim BPJS Kesehatan 
program JHT:  
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1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

2. KTP jika belum punya harus menyertakan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menerangkan bahwa KTP masih dalam proses. 

3. Buku tabungan pada halaman yang tertera Nomor Rekening dan masih aktif. 

4. Kartu Keluarga (KK). 

5. Surat keterangan aktif bekerja dari pihak perusahaan tempat kerja (asli), yang menerangkan 
tentang nilai pengajuan klaim yang dilakukan peserta (untuk klaim 10% atau 30%). 

6. Paklaring atau surat keterangan berhenti bekerja khusus untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan 
100 %. 

7. Formulir pengajuan klaim JHT atau F5 yang diisi dengan lengkap. 

8. NPWP untuk saldo JHT lebih dari Rp 50 juta. 

9. Foto diri terbaru (tampak depan). 

Untuk bisa praktik cara klaim BPJS Ketenagakerjaan, terlebih dahulu peserta harus memiliki 
nomor antrian. Nomor dari cara klaim BPJS Ketenagakerjaan ini bisa didapatkan secara online 
melalui aplikasi BPJSTKU atau website sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Berikut cara mendapat nomor antrian untuk cara klaim BPJS Ketenagakerjaan: 1. Cara klaim 
BPJS Ketenagakerjaan pertama, unduh aplikasi BPJSTKU atau kunjungi website resmi 
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Buka aplikasi website tersebut. 

2. Lakukan login pada akun BPJS Ketenagakerjaan. Jika belum mempunyai akun, cara klaim BPJS 
Ketenagakerjaan bisa mendaftar terlebih dulu melalui kolom Daftar Pengguna. 

3. Jika sudah masuk, cara klaim BPJS Ketenagakerjaan pilih menu Klaim Saldo JHT. 

4. Isi kolom informasi. Di kolom KPJ, isi dengan nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki, 
lalu cara klaim BPJS Ketenagakerjaan di kolom Keperluan, pilih Pengajuan Klaim. 

5. Setelah itu akan muncul pilihan Jenis Klaim. Peserta bisa memilih salah satu di antaranya. 
Mencapai Usia Pensiun, Mengundurkan Diri, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

6. Jika semua data sudah diisi lengkap, cara klaim BPJS Ketenagakerjaan bisa segera klik menu 
Kirim. 

7. Kemudian, muncul daftar dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan. Cara 
klaim BPJS Ketenagakerjaan bagian ini, unggah semua dokumen yang dibutuhkan secara online. 

Setelah selesai, tunggu email konfirmasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Email tersebut akan berisi 
antrian online serta informasi tanggal dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk 
melanjutkan proses cara klaim BPJS Ketenagakerjaan program JHT. 

Pada h-1 sebelum tanggal pengajuan (tanggal yang ada pada nomor antrian), cara klaim BPJS 
Ketenagakerjaan bagi peserta bisa mengirimkan via email dokumen yang diminta. Lampirkan 
semua scan dokumen tersebut ke dalam email. 

Semua dokumen masuk yang diterima akan diverifikasi secara online oleh petugas. Cara klaim 
BPJS Ketenagakerjaan bagian status pengajuan klaim akan diinformasikan petugas melalui 
kontak yang telah diberikan sebelumnya. Jadi pastikan bahwa email, Whatsapp, dan nomor 
telepon benar-benar aktif. 
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Setelah email diterima, cara klaim BPJS Ketenagakerjaan terkait informasi akan diberikan melalui 
pesan singkat (teks) mengenai waktu serta identitas petugas BPJAMSOSTEK yang nantinya akan 
menghubungi peserta melalui panggilan video (video call). 

Peserta akan menerima klaim JHT dalam rekening yang sudah ditentukan sesuai tanggal yang 
diberitahukan petugas. 

Siapkan seluruh dokumen asli yang harus ditunjukkan saat dihubungi melalui panggilan video. 
Jika dokumen dinyatakan layak dan lolos verifikasi, klaim JHT akan ditransfer ke rekening bank 
milik peserta dan cara klaim BPJS Ketenagakerjaan selesai. 

Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan di LAPAK ASIK  

1. Cara klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan layanan LAPAK ASIK, dilakukan dengan registrasi 
melalui Aplikasi BPJSTKU atau situs antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id  

2. Pilih tanggal, waktu pengajuan, dan kantor cabang yang masih tersedia. 

3. Dokumen-dokumen yang discan, termasuk formulir klaim JHT harus terisi lengkap. Lalu cara 
klaim BPJS Ketenagakerjaan, langsung mengirimkan melalui email kantor cabang tujuan yang 
dipilih. 

4. Kirimkan dokumen yang sudah di-scan melalui link yang diterima pada email yang telah di 
daftarkan. Cara klaim BPJS Ketenagakerjaan bagian ini, dilakukan paling lambat H-1 sebelum 
tanggal pengajuan. 

5. Pastikan email dan nomor HP yang didaftarkan memiliki aplikasi Whatsapp, dan selalu aktif 
selama proses pengajuan klaim. Pasalnya informasi dan konfirmasi akan dilakukan oleh petugas 
BPJAMSOSTEK melalui panggilan video atau video call. 

6. Siapkan seluruh dokumen asli yang harus ditunjukkan saat dihubungi melalui panggilan video. 

7. Jika dokumen dinyatakan lengkap, setelah cara klaim BPJS Ketenagakerjaan ini diselesaikan 
maka akan diproses lebih lanjut dan dana klaim BPJS Ketenagakerjaan program JHT akan 
ditransfer ke rekening bank milik peserta. 

Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan di Bank Pastikan sebelum praktik cara klaim BPJS 
Ketenagakerjaan di Bank dilakukan, bank tersebut sudah terverifikasi. Maksudnya bank yang 
akan dikunjungi sudah menjalin kerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. 

1. Datanglah ke kantor bank tersebut. 

2. Pastikan berkas seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah disiapkan. 

Berikut dokumen yang dimaksud untuk cara klaim BPJS Ketenagakerjaan di Bank: - Kartu BPJS 
Ketenagakerjaan. 

- Fotokopi KTP asli 1 lembar. 

- Fotokopi Kartu Keluarga asli 1 lembar. 

- Surat pengalaman kerja asli dan fotokopi 1 lembar dilegalisir dari perusahaan. 

- Buku tabungan asli dan fotokopi 1 lembar. 

- Meterai. 
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3. Setelah itu, lakukan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan melalui custumor service 
bank. 

4. Siapkan No. rekening yang dimiliki untuk transfer uang yang akan dilakukan. 

5. Peserta akan mendapat notifikasi melalui ponsel ketika dana BPJS Ketenagakerjaan belum 
bisa dikirimkan setelah 14 hari. 

Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS  

1. Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk cara klaim BPJS 
Ketenagakerjaan offline. 

2. Lengkapi formulir pengajuan klaim. 

3. Serahkan dokumen dan berkas yang dibutuhkan. Pastikan membawa semua dokumen sesuai 
persyaratan antara lain: - Fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu aslinya. 

- Fotokopi KTP atau paspor milik peserta beserta dokumen asli. 

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) beserta dokumen asli. 

- Buku rekening tabungan yang masih aktif. 

4. Kemudian peserta akan mendapatkan nomor antrean, dan tunggu sesuai urutan nomor. 

5. Jalani proses wawancara dan pengambilan foto. 

6. Tunggu hingga proses pencairan dana berhasil. 

Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan di Jika Kartu Hilang  

1. Cara klaim BPJS Ketenagakerjaan untuk kartu hilang di mulai dengan membuat surat 
kehilangan dari pihak kepolisian terlebih dahulu. 

2. Pastikan nomor kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan tercantum dalam surat kehilangan yang 
sudah dibuat. 

3. Selanjutnya, datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk mengurus 
pencairan dana dengan menggunakan syarat di atas. 

4. Peserta akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari petugas yang membantu pencairan 
dana. 

Cara cek saldo BPJS ketenagakerjaan pertama unduh aplikasi BPJSTK Mobile, lalu lakukan 
registrasi terlebih dahulu. Registrasi dilakukan dengan beberapa syarat yang sudah dipersiapkan 
sebelumnya. 

Kemudian cara cek saldo BPJS ketenagakerjaan selanjutnya dengan aplikasi adalah registrasi. 
Registrasi ditujukan agar peserta mendapatkan PIN. Kemudian Login ke akun BPJS dengan email 
dan PIN Anda. 

Cara cek saldo BPJS ketenagakerjaan kemudian login ke akun BPJS dengan email dan PIN. Lanjut 
untuk bisa langsung memilih fitur Saldo JHT, lalu Cek Saldo JHT. Informasi yang diinginkan akan 
muncul di layar ponsel Anda. 
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Judul BPJamsostek Jamin Pekerja yang Terkena PHK 
Nama Media harianbhirawa.co.id 
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan 
Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/bpjamsostek-jamin-pekerja-yang-

terkena-phk/ 
Jurnalis Danu Bhirawa 
Tanggal 2021-03-25 18:48:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 7.500.000 
News Value Rp 22.500.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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

positive - Himawan Estu Bagijo (PJS Bupati Mojokerto) Pentingnya perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja sebagai peserta untuk memberikan rasa aman dan 
nyaman ketika melakukan pekerjaan dan tugas sehari hari 

neutral - Himawan Estu Bagijo (PJS Bupati Mojokerto) Hal ini merupakan bukti nyata negara 
hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh 
rakyat Indonesia 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi bersama 
bidang Hubungan Industrial dan Mediator Dinas Tenaga Kerja se Jawa Timur. Kegiatan yang 
digelar secara daring tersebut untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan jaminan sosial 
ketenagakerjaan di Jawa Timur. Selain itu, peran Mediator pada bidang Hubungan Industrial 
nantinya bisa dioptimalkan untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan. 
Terutama bagi perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke seluruh program BPJS 
Ketenagakerjaan sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang 
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. 

 

BPJAMSOSTEK JAMIN PEKERJA YANG TERKENA PHK 

Surabaya, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi 
bersama bidang Hubungan Industrial dan Mediator Dinas Tenaga Kerja se Jawa Timur. Kegiatan 
yang digelar secara daring tersebut untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan jaminan 
sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur. 
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Selain itu, peran Mediator pada bidang Hubungan Industrial nantinya bisa dioptimalkan untuk 
melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan. Terutama bagi perusahaan yang 
belum mendaftarkan karyawannya ke seluruh program BPJS Ketenagakerjaan sesuai yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program 
Jaminan Sosial. 

Dimana dalam penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mensyaratkan 
kepatuhan perusahaan dalam mengikuti seluruh program BPJS Ketenagakerjaan. 

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulia, mengatakan 
pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat untuk perlindungan diri dari risiko 
saat bekerja. 

Hal itu sesuai UU No. 24/2011 bahwa setiap pekerja wajib menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling 
singkat 6 bulan di Indonesia. 

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

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

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

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

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu 
Bagijo menyampaikan bahwa pihaknya mendukung perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Jawa Timur. 

"Pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja sebagai 
peserta untuk memberikan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pekerjaan dan tugas sehari 
hari," katanya. 

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

"Hal ini merupakan bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas 
risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. 

[geh]. 
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Judul Bupati - Wabup Lamongan Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan 
ke Ahli Waris 

Nama Media harianbhirawa.co.id 
Newstrend Program Jaminan Kematian 
Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/bupati-wabup-lamongan-serahkan-

santunan-bpjs-ketenagakerjaan-ke-ahli-waris/ 
Jurnalis Helmi Supriyatno 
Tanggal 2021-03-25 18:45:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 7.500.000 
News Value Rp 22.500.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati KH.Abdul Rouf didampingi Kepala Kantor 
Cabang Bojonegoro Dolik Yulianto beserta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan 
Dadang Setiawan saat penyerahan santunan secara simbolis.(Alimun Hakim/). Lamongan, Bupati 
Lamongan Yuhronur Efendi menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kematian, Jaminan 
Hari Tua dan Jaminan Pensiun kepada Ahli Waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

 

BUPATI - WABUP LAMONGAN SERAHKAN SANTUNAN BPJS KETENAGAKERJAAN KE 
AHLI WARIS 

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati KH.Abdul Rouf didampingi Kepala Kantor 
Cabang Bojonegoro Dolik Yulianto beserta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan 
Dadang Setiawan saat penyerahan santunan secara simbolis.(Alimun Hakim/). 

Lamongan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan 
Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun kepada Ahli Waris peserta BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Pada penyerahan simbolis tersebut diberikan langsung kepada penerima manfaat atau peserta 
BPJS Ketenagakerjaan. 

Bupati Yuhronur menyampaikan, saya sangat mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan 
BPJS Ketenagaakerjaan, meski saat ini baru 35.000 penduduk yang sudah tercover atau 
terdaftar," ujar Yuhronur saat penyerahan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis di ruang 
kerjanya Gedung Pemkab Lamongan,Kamis(25/3). 

Untuk itulah, masih Yuhronur, Langkah kita nanti akan kita maksimalkan bersama.Kita lakukan 
sosialisasi dan MOU.Sebab para Nelayan, petani juga perlu untuk mendapatkan jaminan 
kerja.Semoga yang mendapatkan hari ini dapat menggunakan santunan BPJS Ketenagakerjaan 
dengan baik,"terangnya. 
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Sementara itu Kepala Kantor Cabang Bojonegoro Dolik Yulianto didampingi Kepala Cabang BPJS 
Ketenagakerjaan Lamongan Dadang Setiawan dalam kesempatan tersebut melaporkan 
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lamongan Periode Maret 2021 Dalam laporan 
program kepesertaan BPJS Ketengakerjaan Lamongan sampai bulan Maret 2021 total yang 
sudah tercover sebanyak 33.582 peserta. 

Dengan rincianya antara lain kategori pemberi kerja atau badan usaha sebanyak 1.304, dan 
kategori kerja penerima upah 24.063, Bukan penerima upah 2.293, Pekerja Migran(PMI) 
sebanyak 998 dan jasa kontruksi sebanyak 6.228. 

Sementara untuk tenaga kerja yang belum tedaftar menjadi peserta terdapat pada beberapa 
sektor yakni Sektor Penerima Upah, Honorer, GTT/PTT, Badan Permusyawaratan Desa, RT/RW 
dan Koperasi dan UMKM. 

Kemudian di sektor Bukan Penerima Upah (BPU) adalah Petani,Nelayan dan Pedagang Pasar. 

Pihak BPJS Ketenagakerjaan juga membeberkan rekapitulasi pembayaran klaim BPJS 
Ketenagakerjaan periode Januari 2020 hingga Februari 2021. 

Pada Jaminan Kecelakaan Kerja terdapat 12 kasus dengan pembayaran 58.162.322 rupiah, 
Sementara pada Jaminan Kematian ada 50 kasus dengan total pembayaran 1.848.000.000 
rupiah. 

Pada Jaminan Hari Tua totalnya sebanyak 5.770 dan pembayaranya mencapai 40.431.989.660 
rupiah dan Jaminan Pensiun totalnya 270 dengan pembayaran 360.211.575 rupiah. 

Sehingga total klaim pembayaran pada bulan Februari sebanyak 6.110 dan pembayaranya 
mencapai 42.698.363.557 rupiah. 

Dari laporan yang telah disampaikan, Kepala Kantor Cabang Bojonegoro Dolik Yulianto 
didampingi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan Dadang Setiawan berharap akan 
dukungan Pemkab Lamongan."Semoga sinergitas kita dengan Pemkab Lamongan kedepan dapat 
berjalan lebih baik lagi," pungkasnya. 

Pada penyerahan klaim secara simbolis oleh Bupati Lamongan tersebut dihadiri langsung oleh 5 
ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan Lamongan. 

Mereka antara lain Ahmad Bashori atau Umiyani Pemberi Kerja yang nerupakan Pemdes Banteng 
Putih, Kec.Karanggeneng.Kemudian Kasturi atau Sulaena Pemdes Sukoanyar Kec.Turi, 
Moh.Faisol Efendi atau Siti Nafiroh Pemdes Plangwot Kec.Laren, Suyatno Wiwik Kustilawati 
Pemdes Tambakploso Kec.Turi dan Sugianto atau Alifah pekerja Wisata Bahari Lamongan (WBL). 
[Aha/Yit]. 
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Judul Menaker Sebut Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Turun, Ini 
Rinciannya 

Nama Media suara.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/03/25/184527/menaker-sebut-

kasus-pelanggaran-norma-ketenagakerjaan-turun-ini-rinciannya 
Jurnalis Fitri Asta Pramesti 
Tanggal 2021-03-25 18:45:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktfitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan jumlah kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam kurun 2 tahun terakhir atau sepanjang 2019 
hingga 2020. Hal tersebut diungkap Ida dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 
Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3/2021) malam. Menurutnya, 
meski data menunjukkan penurunan, pengawas ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja 
secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan. 

 

MENAKER SEBUT KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TURUN, INI 
RINCIANNYA 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan jumlah kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam kurun 2 tahun terakhir atau sepanjang 2019 
hingga 2020. 

Hal tersebut diungkap Ida dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan 
Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3/2021) malam. Menurutnya, meski data 
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menunjukkan penurunan, pengawas ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif 
dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," ujar 
Ida. 

Berdasarkan hasil pengawasan, diketahui pada 2019, sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan 
pelanggaran. Kemudian pada 2020, jumlahnya turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. 

Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun 
menjadi 5 ribu kasus setahun berikutnya. 

Masih pada 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah dilakukan 
proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan. 

Atas hasil tersebut, Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi 
menjalankan tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. 

"Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan 
lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya. 

Ida bilang, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak 
sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan. Hingga 
triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 
orang. 
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Judul Kemnaker Dukung Langkah Pemda Turunkan Pengangguran, Begini 
Caranya. 

Nama Media jpnn.com 
Newstrend Program Menurunkan Pengangguran 
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kemnaker-dukung-langkah-pemda-

turunkan-pengangguran-begini-caranya 
Jurnalis elvi 
Tanggal 2021-03-25 18:37:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Termasuk pula program-program 
pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, dan lanjut usia, agar tenaga kerja 
khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan sama untuk masuk dalam pasar 
kerja 

positive - i (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan jejaring kerja sama antara pemerintah 
daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten, 
sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan 
fungsinya masing-masing 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Bilattas) Peran BLK di masing-masing daerah akan terus 
ditingkatkan, baik melalui APBD maupun pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun 
bantuan paket-paket pelatihan dari pusat, 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan 
pengangguran. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, hal itu dilakukan melalui 
berbagai program yang sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. Menurut dia, program 
yang dilaksanakan daerah diusahakan bersinergi dengan program Kemnaker. 
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KEMNAKER DUKUNG LANGKAH PEMDA TURUNKAN PENGANGGURAN, BEGINI 
CARANYA. 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mendukung upaya Pemerintah Daerah (Pemda) 
menurunkan pengangguran. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, hal itu 
dilakukan melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. 
Menurut dia, program yang dilaksanakan daerah diusahakan bersinergi dengan program 
Kemnaker. 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Ida saat menerima audiensi Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali 
Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di Ruang Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3). 

Ida Fauziyah menjelaskan, pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk masuk 
ke pasar kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), 
maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 

Pemda juga dapat mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi, sehingga 
mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja," ujar Ida Fauziyah. 

Menaker Ida menambahkan, potensi SDA dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan 
pemanfaatannya oleh SDM di daerah. 

Dia pun berharap dapat menciptakan wirausaha baru maupun lanjutan, yang pada akhirnya 
mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, " kata Ida 
Fauziah. 

Sementara Dirjen Bilattas Budi Hartawan mengatakan kedua Pemda (Sumedang dan 
Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan pekerja yang ada 
di masing-masing daerahnya. 

Yaitu, kata dia, melalui peningkatkan peran BLK baik UPTD, dan bantuan paket-paket pelatihan 
yang diberikan pusat. 

"Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun 
pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat," 
ungkap dia. 

Bupati Sumedang Donny Ahmar Munir memberikan apresiasi kepada Kemnaker, karena 
sinergitas dan kerja sama dengan BBPLK Bandung selama ini. 

Terutama, kata dia, banyaknya paket-paket pelatihan dan bantuan alat-alat (sarana) sehingga 
tingkat pengangguran di Sumedang berkurang. 

Menurut Donny, selama ini, program-program di daerahnya, dipadukan dengan program yang 
dilaksanakan oleh Kemnaker. 
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Judul Menaker Dorong Pemda Tekan Pengangguran Berbasis Kearifan Lokal 
Nama Media liputan6.com 
Newstrend Program Menurunkan Pengangguran 
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4515691/menaker-dorong-

pemda-tekan-pengangguran-berbasis-kearifan-lokal 
Jurnalis Tira Santia 
Tanggal 2021-03-25 18:30:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Termasuk pula program-program 
pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, dan lanjut usia, agar tenaga kerja 
khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan sama untuk masuk dalam pasar 
kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan jejaring kerja sama antara 
pemerintah daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara 
konsisten, sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan 
peran dan fungsinya masing-masing 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Bilattas) Peran BLK di masing-masing daerah akan terus 
ditingkatkan, baik melalui APBD maupun pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun 
bantuan paket-paket pelatihan dari pusat, 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mendukung langkah Pemerintah Daerah (Pemda) 
menurunkan pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik 
demografi daerahnya. Program-program yang dilaksanakan daerah seyogyanya bersinergi 
dengan program Kemnaker. "Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga 
kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga 
kerja di dalam negeri maupun luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat 
menerima audiensi Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta 
secara terpisah di Ruang Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3/2021). 
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MENAKER DORONG PEMDA TEKAN PENGANGGURAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL 

Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mendukung langkah Pemerintah Daerah 
(Pemda) menurunkan pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik 
demografi daerahnya. Program-program yang dilaksanakan daerah seyogyanya bersinergi 
dengan program Kemnaker. 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menerima audiensi Bupati 
Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di Ruang 
Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3/2021). 

Menaker menjelaskan, Pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk dapat 
masuk ke pasar kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal 
(AKL), maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 

Selain itu, Pemda juga dapat mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi, 
sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja," ujar Menaker. 

Menurutnya, potensi SDA dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan pemanfaatannya 
oleh SDM di daerah sehingga diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru maupun lanjutan, 
yang pada akhirnya mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, " ungkap Ida 
Fauziyah . 

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bilattas Budi Hartawan mengatakan kedua Pemda 
(Sumedang dan Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan 
pekerja yang ada di masing-masing daerahnya. Yaitu melalui peningkatan peran BLK baik UPTD, 
dan bantuan paket-paket pelatihan yang diberikan pusat. 

"Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun 
pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat," 
kata Budi. 

Demikian, Bupati Sumedang Donny Ahmar Munir memberikan apresiasi kepada Kemnaker, 
karena sinergitas dan kerja sama dengan BBPLK Bandung selama ini. Terutama banyaknya 
paket-paket pelatihan dan bantuan alat-alat (sarana) sehingga tingkat pengangguran di 
Sumedang berkurang. 

Menurut Donny, selama ini, program-program di daerahnya, dipadukan dengan program yang 
dilaksanakan oleh Kemnaker. 

"Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita bantu dari segi permodalannya untuk 
menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa mempunyai keahlian, punya pekerjaan, 
dan apa yang kita lakukan menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," pungkas 
Donny. 
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Judul Dukung Pemda Turunkan Pengangguran, Menaker Soroti 3 Mekanisme 
Ini 

Nama Media suara.com 
Newstrend Program Menurunkan Pengangguran 
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/03/25/182621/dukung-pemda-

turunkan-pengangguran-menaker-soroti-3-mekanisme-ini 
Jurnalis Fitri Asta Pramesti 
Tanggal 2021-03-25 18:26:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Termasuk pula program-program 
pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, dan lanjut usia, agar tenaga kerja 
khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan sama untuk masuk dalam pasar 
kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan jejaring kerja sama antara 
Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara 
konsisten sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan 
peran dan fungsinya masing-masing 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mendukung program-program 
yang mendorong terciptanya penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar hubungan 
kerja, sebagai upaya untuk menurunkan pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
(pemda) sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. 

 

DUKUNG PEMDA TURUNKAN PENGANGGURAN, MENAKER SOROTI 3 MEKANISME 
INI 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mendukung program-program 
yang mendorong terciptanya penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar hubungan 
kerja, sebagai upaya untuk menurunkan pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
(pemda) sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. 
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Program-program yang dilaksanakan daerah, menurut Ida, selayaknya bersinergi dengan 
program Kementerian Ketenagakerjaan . 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Ida saat menerima audiensi Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali 
Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di Ruang Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis 
(25/3/2021). 

Ida bilang, pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk dapat masuk ke pasar 
kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), maupun 
Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 

Selain itu, pemda juga dapat mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi, 
sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja," papar Ida. 

Potensi SDA, imbuh Ida, dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan pemanfaatannya oleh 
SDM di daerah sehingga diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru maupun lanjutan, yang 
pada akhirnya mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, " katanya. 

Sementara Dirjen Bilattas Budi Hartawan mengatakan kedua Pemda (Sumedang dan 
Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan pekerja yang ada 
di masing-masing daerahnya, melalui peningkatkan peran BLK baik UPTD, dan bantuan paket-
paket pelatihan yang diberikan pusat. 

"Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun 
pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat. 
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Judul Kemnaker Dorong Sinergi Program Pemda Tekan Pengangguran 
Nama Media merdeka.com 
Newstrend Program Menurunkan Pengangguran 
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/kemnaker-dorong-sinergi-program-

pemda-tekan-pengangguran.html 
Jurnalis Merdeka 
Tanggal 2021-03-25 18:08:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Termasuk pula program-program 
pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, dan lanjut usia, agar tenaga kerja 
khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan sama untuk masuk dalam pasar 
kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan jejaring kerja sama antara 
pemerintah daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara 
konsisten, sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan 
peran dan fungsinya masing-masing 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Bilattas) Peran BLK di masing-masing daerah akan terus 
ditingkatkan, baik melalui APBD maupun pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun 
bantuan paket-paket pelatihan dari pusat, 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung langkah Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan 
pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. 
Program-program yang dilaksanakan daerah seyogyanya bersinergi dengan program Kemnaker. 
"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menerima audiensi Bupati 
Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di Ruang 
Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3). 
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KEMNAKER DORONG SINERGI PROGRAM PEMDA TEKAN PENGANGGURAN 

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung langkah Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan 
pengangguran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. 
Program-program yang dilaksanakan daerah seyogyanya bersinergi dengan program Kemnaker. 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menerima audiensi Bupati 
Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di Ruang 
Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3). 

Menaker menjelaskan, Pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk dapat 
masuk ke pasar kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal 
(AKL), maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN). 

Selain itu, Pemda juga dapat mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi, 
sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja," ujar Menaker Ida. 

Menurutnya, potensi SDA dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan pemanfaatannya 
oleh SDM di daerah sehingga diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru maupun lanjutan, 
yang pada akhirnya mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing," ungkapnya. 

Selanjutnya Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bilattas Budi Hartawan mengatakan kedua 
Pemda (Sumedang dan Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja 
dan pekerja yang ada di masing-masing daerahnya. Yaitu melalui peningkatan peran BLK baik 
UPTD, dan bantuan paket-paket pelatihan yang diberikan pusat. 

"Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun 
pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat," 
kata Budi. 

Demikian, Bupati Sumedang Donny Ahmar Munir memberikan apresiasi kepada Kemnaker, 
karena sinergitas dan kerja sama dengan BBPLK Bandung selama ini. Terutama banyaknya 
paket-paket pelatihan dan bantuan alat-alat (sarana) sehingga tingkat pengangguran di 
Sumedang berkurang. 

Menurut Donny, selama ini, program-program di daerahnya, dipadukan dengan program yang 
dilaksanakan oleh Kemnaker. 

"Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita bantu dari segi permodalannya untuk 
menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa mempunyai keahlian, punya pekerjaan, 
dan apa yang kita lakukan menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," pungkas 
Donny. 

Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6 [bim]. 
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Judul Kemnaker Dukung Langkah Pemda Menurunkan Jumlah Pengangguran 
Nama Media jpnn.com 
Newstrend Program Menurunkan Pengangguran 
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kemnaker-dukung-langkah-pemda-

menurunkan-jumlah-pengangguran 
Jurnalis fathra 
Tanggal 2021-03-25 18:00:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Yakni program-program yang mendorong 
penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja untuk 
penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Termasuk pula program-program 
pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, dan lanjut usia, agar tenaga kerja 
khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan sama untuk masuk dalam pasar 
kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengembangan jejaring kerja sama antara 
pemerintah daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara 
konsisten, sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan 
peran dan fungsinya masing-masing 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Bilattas) Peran BLK di masing-masing daerah akan terus 
ditingkatkan, baik melalui APBD maupun pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun 
bantuan paket-paket pelatihan dari pusat, 

neutral - Donny Ahmar Munir (Bupati Sumedang) Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita 
bantu dari segi permodalannya untuk menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa 
mempunyai pekerjaan, dan apa yang kita lakukan menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan 
daerah, 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung upaya pemerintah daerah menurunkan 
jumlah pengangguran melalui berbagai program sesuai karakteristik demografi daerahnya. 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program-program yang 
dilaksanakan pemerintah daerah (Pemda) seyogianya bersinergi dengan kegiatan Kemnaker . 
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KEMNAKER DUKUNG LANGKAH PEMDA MENURUNKAN JUMLAH PENGANGGURAN 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung upaya pemerintah daerah 
menurunkan jumlah pengangguran melalui berbagai program sesuai karakteristik demografi 
daerahnya. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program-program yang 
dilaksanakan pemerintah daerah (Pemda) seyogianya bersinergi dengan kegiatan Kemnaker . 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan 
kerja maupun di luar hubungan kerja untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun 
luar negeri," kata Menaker Ida Fauziyah beraudiensi dengan Bupati Sumedang Dony Ahmad 
Munir dan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta secara terpisah di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis 
(25/3). 

Menurut Menaker Ida, pemda dapat mengoptimalkan SDM di daerah untuk masuk ke pasar kerja 
melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), maupun Antar 
Kerja Antar Negara (AKAN). 

Pemda juga dapat mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi, sehingga 
mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, 
dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan 
sama untuk masuk dalam pasar kerja," ujar Menaker Ida Fauziyah didampingi Dirjen Binalattas 
Budi Hartawan. 

Menaker dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut potensi SDA dapat digali lebih dalam lagi 
untuk dimaksimalkan pemanfaatannya oleh SDM di daerah. Hal itu diharapkan dapat 
menciptakan wirausaha baru maupun lanjutan yang pada akhirnya mendorong terciptanya 
perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara pemerintah daerah dengan stakeholder terkait 
penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten, sehingga masing-masing pihak dapat 
berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing," kata 
Menaker Ida. 

Sementara itu, Dirjen Bilattas Budi Hartawan mengatakan Pemkab Sumedang dan Sawahlunto 
sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan pekerja yang ada di masing-
masing daerahnya. 

Hal itu dilakukan melalui peningkatan peran BLK baik UPTD, dan bantuan paket-paket pelatihan 
yang diberikan pusat. 

"Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun 
pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat," 
lata Budi. 

Bupati Sumedang Donny Ahmar Munir memberikan apresiasi kepada Kemnaker, karena 
sinergitas dan kerja sama dengan BBPLK Bandung selama ini. Terutama dengan banyaknya 
paket-paket pelatihan dan bantuan alat-alat (sarana) sehingga tingkat pengangguran di 
Sumedang berkurang. 

Menurut Donny, selama ini program ketenagakerjaan di daerahnya dipadukan dengan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Kemnaker. 
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"Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita bantu dari segi permodalannya untuk 
menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa mempunyai pekerjaan, dan apa yang kita 
lakukan menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Donny. 

Sementara Wali Kota Sawahlunto Deri Asta mengatakan sebagai kota bekas tambang batubara 
yang masih aktif hingga sekarang, Sawahlunto memiliki banyak potensi tenaga kerja di bidang 
otomotif dan alat berat. 

Guna mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja, pihaknya mengusulkan kepada 
Menaker Ida Fauziyah untuk membangun workshop otomotif alat berat di Sawahlunto di bawah 
pengelolaan BLK Padang. 
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Judul Menaker: Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Terus Turun 
Nama Media tempo.co 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1445927/menaker-pelanggaran-norma-

ketenagakerjaan-terus-turun 
Jurnalis Tempo.co 
Tanggal 2021-03-25 17:59:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan akhirnya 
meningkatkan produktfitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain 

 

Ringkasan 

Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun 
terakhir. Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif 
dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. Hasil 
pengawasan ketenagakerjaan menunjukkan penurunan jumlah perusahaan yang melakukan 
pelanggaran. Pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan di 
2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

 

MENAKER: PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS TURUN 

JAKARTA-Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua 
tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara 
kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 

Hasil pengawasan ketenagakerjaan menunjukkan penurunan jumlah perusahaan yang 
melakukan pelanggaran. Pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, 
sedangkan di 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan 
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serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 
ribu kasus setahun berikutnya. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," kata 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 
Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu 24 Maret Pada 2020, sebanyak 26 
kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah dilakukan proses penyidikan. Dari 
jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan. 

Menaker Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan 
tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. "Ini menambah keyakinan 
kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi 
contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya. 

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan 
saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek 
pengawasan. 

Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 
1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan 
jumlah tenaga kerja mencapai 9,4 juta orang. 

Menaker Ida menambahkan, seluruh jajaran Kemnaker termasuk Pengawas Ketenagakerjaan, 
diminta terus menyosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 
peraturan pelaksananya. UU tersebut merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi 
dan penciptaan lapangan kerja. 

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida memberikan penghargaan kepada sembilan kepala 
dinas ketenagakerjaan provinsi yang berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana 
ketenagakerjaan hingga P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap untuk dilimpahkan 
ke Kejaksaan). 

Kesembilan Disnaker tersebut yakni Disnaker DKI Jakarta, Banten, Kepri, Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
dan Maluku Utara. 

Pembukaan Rakornas dihadiri Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang, Dirjen Binapenta 
dan PKK Suhartono, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos Tri Retno Isnaningsih, dan Kabarenbang 
Bambang Satrio Lelono. 

Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan diikuti 100 orang peserta secara langsung dan virtual. 
Terdiri atas Kadisnaker provinsi, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, pejabat struktural di 
lingkungan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, dan pejabat fungsional pengawasan 
ketenagakerjaan pusat dan daerah. 
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Judul BPJAMSOSTEK Banuspa edukasi jaminan tenaga kerja ke pekerja 
pariwisata 

Nama Media antaranews.com 
Newstrend Program BPJamsostek 
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2062970/bpjamsostek-banuspa-

edukasi-jaminan-tenaga-kerja-ke-pekerja-pariwisata 
Jurnalis Ni Luh Rhismawati 
Tanggal 2021-03-25 17:42:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Toto Suharto (Deputi Direktur Wilayah BPJamasostek Sulawesi Maluku) Di Tabanan, 
selama ini para ASN sudah masuk sebagai peserta, tinggal digerakkan ke masyarakat bahwa 
program jaminan sosial ketenagakerjaan ini bukan suatu kewajiban, tetapi jadikankah sebagai 
sebuah kebutuhan 

positive - Toto Suharto (Deputi Direktur Wilayah BPJamasostek Sulawesi Maluku) Nilai santunan 
bukanlah pengganti nyawa, tetapi dapat menjadi bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Menjadi 
nilai kebaikan dari peserta untuk keluarganya agar bisa menyambung kehidupan. Bisa juga alat 
untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru 

positive - I Ketut Toya Adnyana (Ketua I Panitia Pengemong Pura Luhur Tanah Lot) Melalui 
kegiatan ini kami berharap seluruh pekerja, baik sektor formal dan informal terlindungi dalam 
program ketenagakerjaan dan juga perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tabanan terkait 
pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

positive - Komang Gede Sanjaya (Paslon No 1) Program ini sangat baik, tinggal kita mengedukasi 
program-programnya sehingga pemahaman masyarakat terhadap BPJAMSOSTEK ini utuh dan 
kami tentu akan men-suport kegiatan BPJAMSOSTEK 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa 
Tenggara dan Papua (Banuspa) menyosialisasikan dan mengedukasi manfaat jaminan sosial 
ketenagakerjaan kepada para pekerja pariwisata di Kabupaten Tabanan, Bali. "Di Tabanan, 
selama ini para ASN sudah masuk sebagai peserta, tinggal digerakkan ke masyarakat bahwa 
program jaminan sosial ketenagakerjaan ini bukan suatu kewajiban, tetapi jadikankah sebagai 
sebuah kebutuhan," kata Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa Toto Suharto di 
Tabanan, Jumat. 
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BPJAMSOSTEK BANUSPA EDUKASI JAMINAN TENAGA KERJA KE PEKERJA 
PARIWISATA 

Tabanan - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, 
Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) menyosialisasikan dan mengedukasi manfaat jaminan 
sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja pariwisata di Kabupaten Tabanan, Bali. 

"Di Tabanan, selama ini para ASN sudah masuk sebagai peserta, tinggal digerakkan ke 
masyarakat bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan ini bukan suatu kewajiban, tetapi 
jadikankah sebagai sebuah kebutuhan," kata Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa 
Toto Suharto di Tabanan, Jumat. 

Terlebih, ujar Toto, perlindungan jaminan ketenagakerjaan itu juga selaras dengan visi misi 
Pemerintah Kabupaten Tabanan. 

Dia mengemukakan, dengan premi setiap peserta hanya Rp16.800 per bulan, peserta 
BPJAMSOSTEK sudah berhak mendapat dua perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan 
jaminan kematian. 

Jika peserta meninggal karena kecelakaan kerja, akan mendapatkan santunan sebesar 48 kali 
gaji dan ketika meninggal bukan karena kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan sebesar 
Rp42 juta. 

Sementara bagi peserta yang membutuhkan perawatan karena kecelakaan kerja, biaya 
perawatan di rumah sakit juga akan ditanggung sampai peserta yang bersangkutan itu sembuh. 

"Nilai santunan bukanlah pengganti nyawa, tetapi dapat menjadi bekal bagi keluarga yang 
ditinggalkan. Menjadi nilai kebaikan dari peserta untuk keluarganya agar bisa menyambung 
kehidupan. Bisa juga alat untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru," ucap Toto. 

Di tengah situasi pandemi COVID-19, pihaknya tetap melakukan pembinaan kepada peserta dan 
juga edukasi pada masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan karena 
musibah bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. 

Dalam kesempatan tersebut juga diisi dengan penyerahan santunan Jaminan Kematian sebesar 
Rp42 juta dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp31 juta lebih untuk almarhum I Ketut Toya Adnyana 
(Manajer Operasional DTW Tanah Lot) yang meninggal dunia karena serangan jantung pada 1 
Februari 2021. 

Di kabupaten yang dikenal dengan Lumbung Berasnya Bali itu, hingga 24 Maret 2021 tercatat 
jumlah peserta aktif BPJAMSOSTEK sebanyak 17.010 tenaga kerja. 

"Melalui kegiatan ini kami berharap seluruh pekerja, baik sektor formal dan informal terlindungi 
dalam program ketenagakerjaan dan juga perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tabanan 
terkait pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan," ucapnya. 

Sementara itu, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengucapkan terima kasih kepada 
BPJAMSOSTEK Banuspa yang telah mengedukasi masyarakat di kabupaten setempat terkait 
pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

"Program ini sangat baik, tinggal kita mengedukasi program-programnya sehingga pemahaman 
masyarakat terhadap BPJAMSOSTEK ini utuh dan kami tentu akan men-suport kegiatan 
BPJAMSOSTEK," ucapnya. 

Terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, ujar Sanjaya, juga telah tertuang dalam visi 
misi pemerintah kabupaten setempat yakni jaminan sosial tenaga kerja untuk mencapai Tabanan 
Era Baru, yang unggul, aman dan madani. 
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Judul 11.000 Perusahaan Langgar Norma Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah: 
Jumlah Kasus Turun 

Nama Media pikiran-rakyat.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011669864/11000-

perusahaan-langgar-norma-ketenagakerjaan-ida-fauziyah-jumlah-
kasus-turun 

Jurnalis Satrio Widianto 
Tanggal 2021-03-25 17:38:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif nonyustisial, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait 

positive - Bambang Satrio Lelono (Dirjend Binalattas Kementrian Tenaga Kerja RI Apresiasi 
Pemprov Bengkulu Dirjend Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementrian 
Tenaga Kerja RI) Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penguatan 
Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Guna Mendukung Ekosistem Investasi 

 

Ringkasan 

Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 tahun 
terakhir. Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif 
dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 
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Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan 
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. 

 

11.000 PERUSAHAAN LANGGAR NORMA KETENAGAKERJAAN, IDA FAUZIYAH: 
JUMLAH KASUS TURUN 

Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 tahun 
terakhir. 

Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, 
guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan 
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. 

Pada tahun 2019 sebanyak 21.000 perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 
turun menjadi sekitar 11.000 perusahaan. 

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35.000 kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. 

Pada 2020, angka ini turun menjadi 21.000. Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran 
norma K3. Dari 13.000 kasus pada 2019 turun menjadi 5.000 kasus setahun berikutnya. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif nonyustisial, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja," 
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021. 

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah 
dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak 
pidana ringan. 

Menaker Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan 
tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. 

"Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan 
lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya. 

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan 
saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek 
pengawasan. 

Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 
1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343.000 perusahaan, dengan 
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " katanya. 

Menaker Ida menambahkan, sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yang merupakan instrumen pendukung 
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kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk 
Pengawas Ketenagakerjaan, diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh 
stakeholders. 

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan 
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan 
pemangku kepentingan terkait," kata Ida Fauziyah . 

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida memberikan penghargaan kepada sembilan kepala 
dinas ketenagakerjaan provinsi yang berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana 
ketenagakerjaan hingga P-21 (berkas perkara dinyatakan sudah lengkap dan siap untuk 
dilimpahkan ke Kejaksaan). 

Kesembilan Disnaker tersebut yakni Disnaker DKI Jakarta, Banten, Kepri, Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
dan Maluku Utara. 

Pembukaan Rakornas bertema "Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Rangka 
Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Guna Mendukung Ekosistem 
Investasi" dihadiri Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang; Dirjen Binapenta dan PKK 
Suhartono, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih; dan Kabarenbang, Bambang Satrio 
Lelono. 

Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan diikuti 100 orang peserta secara langsung dan virtual. 
Terdiri atas Kadisnaker provinsi, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, pejabat struktural di 
lingkungan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, dan pejabat fungsional pengawasan 
ketenagakerjaan pusat dan daerah.***. 
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Judul Menaker Ida Sebut Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Terus 
Turun 

Nama Media sindonews.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/376168/94/menaker-ida-sebut-

kasus-pelanggaran-norma-ketenagakerjaan-terus-turun-1616666638 
Jurnalis Aris Kurniawan 
Tanggal 2021-03-25 17:31:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktfitas kerja, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa (Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil) PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap 
ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait, 

 

Ringkasan 

Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun 
terakhir. Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif 
dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan.vHasil 
pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan 
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan 
melakukan pelanggaran, sedangkan 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

 

MENAKER IDA SEBUT KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS 
TURUN 

JAKARTA - Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua 
tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara 
kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 
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Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan 
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan 
melakukan pelanggaran, sedangkan 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

Begitu pun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan 
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 
ribu kasus setahun berikutnya. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," 
kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan 2021 di Jakarta, Rabu (24/3/2021). 

Masih pada 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah dilakukan 
proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan. 

Menaker Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan 
tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. "Ini menambah keyakinan 
kita bahwa (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu 
diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang 
lain," ujarnya. 

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan 
saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek 
pengawasan. Hingga triwulan IV/2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia 
sebanyak 1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga 2021 berdasarkan Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan 
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " katanya. 

Dia mengatakan, sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta 
Kerja dan peraturan pelaksananya, yang merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi 
dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk Pengawas 
Ketenagakerjaan, diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh stakeholders. 

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan 
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan 
pemangku kepentingan terkait," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida memberikan penghargaan kepada sembilan kepala 
dinas ketenagakerjaan provinsi yang berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana 
ketenagakerjaan hingga P-21 (berkas perkara dinyatakan sudah lengkap dan siap untuk 
dilimpahkan ke Kejaksaan). 

Kesembilan Disnaker tersebut yakni Disnaker DKI Jakarta, Banten, Kepri, Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
dan Maluku Utara. 

Pembukaan Rakornas bertema 'Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Rangka 
Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Guna Mendukung Ekosistem 
Investasi' dihadiri Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang; Dirjen Binapenta dan PKK 
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Suhartono, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih; dan Kabarenbang, Bambang Satrio 
Lelono. 

Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan diikuti 100 orang peserta secara langsung dan virtual. 
Terdiri atas Kadisnaker provinsi, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, pejabat struktural di 
lingkungan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, dan pejabat fungsional pengawasan 
ketenagakerjaan pusat dan daerah. CM (ars). 

 

 

 

  



 

97 
 

Judul Menaker Beberkan Kendala Pengawasan Ketenagakerjaan, Tetapi. 
Nama Media jpnn.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/menaker-beberkan-kendala-pengawasan-

ketenagakerjaan-tetapi 
Jurnalis elvi 
Tanggal 2021-03-25 17:07:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktfitas kerja 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu kendala dalam pengawasan 
ketenagakerjaan saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan 
jumlah obyek pengawasan. Kendati demikian, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap 
bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di 
masa depan. 

 

MENAKER BEBERKAN KENDALA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, TETAPI. 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu kendala dalam 
pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas 
Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan. 

Kendati demikian, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan 
inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 
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Dia menjelaskan, hingga triwulan IV 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia 
sebanyak 1.686 orang. 

Sementara jumlah perusahaan hingga 2021 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja 
yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " kata dia dalam pembukaan Rapat Koordinasi 
Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3) malam. 

Menaker Ida menjelaskan, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk Pengawas Ketenagakerjaan 
diminta menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 
peraturan pelaksananya kepada seluruh stakeholders. 

Sebab, kata dia telah disahkan dan merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi dan 
penciptaan lapangan kerja. 

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan 
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan 
pemangku kepentingan terkait," kata Ida Fauziyah. 

Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Menurun Ida Fauziah mengatakan, jumlah kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. 

Pada 2019, kata dia, sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan 2020 
turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

Hal itu juga terjadi pada pelanggaran norma ketenagakerjaan, pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. 

Selain itu, Menurut dia, penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3, dari 13 ribu 
kasus pada 2019 turun menjadi 5 ribu kasus setahun berikutnya. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," 
kata Ida Fauziah, Dia melanjutkan, pada 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana 
ketenagakerjaan telah dilakukan proses penyidikan. Berdasarkan jumlah tersebut, 24 kasus 
merupakan penyidikan tindak pidana ringan. 

Apresiasi Kerja. 
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Judul Sudah Dibahas, Aturan THR Terbit Paling Cepat Awal Puasa 
Nama Media cnnindonesia.com 
Newstrend Aturan THR 2021 
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210325165200-92-

622121/sudah-dibahas-aturan-thr-terbit-paling-cepat-awal-puasa 
Jurnalis redaksi 
Tanggal 2021-03-25 17:04:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemnaker) Biasanya 
awal atau pertengahan puasa (rilis aturan THR keagamaan), 

neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemnaker) Jadi kalau 
pemerintah membahas bersama stakeholder pasti termasuk wakil pekerja/buruh 

neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemnaker) Kalau 
menyuarakan (aspirasi pekerja/buruh) sudah tapi kan keputusan dia sana harus diambil bulat 
oleh kelompok di dalamnya. Sementara di dalamnya ada pengusaha, pemerintah, dan pekerja. 
Nah, kalau saya perhatikan kerap kali tidak berhasil (aspirasi pekerja) 

neutral - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemnaker) Dia 
(pengawas ketenagakerjaan) ada laporannya. Nah, setelah itu, setelah dilaporkan boleh 
negosiasi, lalu dikawal negosiasi itu. Kemudian setelah itu baru nanti pihak pengawas mengawal 
isi perjanjian itu, 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) telah membahas aturan Tunjangan Hari Raya ( THR) 
keagamaan bersama dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas). Targetnya, 
aturan THR itu bisa dirilis paling cepat awal puasa atau sekitar pertengahan April 2021 
mendatang. "Biasanya awal atau pertengahan puasa (rilis aturan THR keagamaan)," ujar 
Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani kepada CNNIndonesia.com, 
Kamis (25/3). 
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SUDAH DIBAHAS, ATURAN THR TERBIT PALING CEPAT AWAL PUASA 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) telah membahas aturan Tunjangan Hari 
Raya ( THR ) keagamaan bersama dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional 
(Tripnas). Targetnya, aturan THR itu bisa dirilis paling cepat awal puasa atau sekitar pertengahan 
April 2021 mendatang. 

"Biasanya awal atau pertengahan puasa (rilis aturan THR keagamaan)," ujar Direktur 
Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani kepada CNNIndonesia.com, Kamis 
(25/3). 

Ia menjelaskan pembahasan mengenai THR itu telah mengikutsertakan perwakilan 
pekerja/buruh dan pengusaha. Pasalnya, Tripnas sendiri beranggotakan perwakilan dari unsur 
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. 

"Jadi kalau pemerintah membahas bersama stakeholder pasti termasuk wakil pekerja/buruh," 
imbuhnya. 

Dihubungi terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar 
menjelaskan perwakilan buruh dalam Tripnas ditentukan oleh pemerintah, yakni asosiasi 
pekerja/buruh yang jumlah anggotanya lebih banyak. Dalam hal ini, pekerja/buruh diwakili oleh 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(KSPSI). 

Sayangnya, ia menyatakan kerap kali aspirasi para wakil pekerja/buruh itu tidak terwakili dalam 
Tripnas. 

"Kalau menyuarakan (aspirasi pekerja/buruh) sudah tapi kan keputusan dia sana harus diambil 
bulat oleh kelompok di dalamnya. Sementara di dalamnya ada pengusaha, pemerintah, dan 
pekerja. Nah, kalau saya perhatikan kerap kali tidak berhasil (aspirasi pekerja)," jelasnya. 

Terkait dengan THR tahun ini, sebetulnya ia mengaku legowo apabila perusahaan menunda atau 
mencicil pembayaran THR kepada buruh. Asal, perusahaan tersebut dipastikan mengalami 
tekanan keuangan akibat pandemi covid-19. 

Oleh sebab itu, ia meminta Kemnaker juga turun tangan memastikan kondisi perusahaan itu 
dengan menugaskan pengawas ketenagakerjaan. Bukan sekedar, lanjutnya, mengeluarkan surat 
edaran seperti yang terjadi tahun lalu tanpa melakukan pengawasan nyata di lapangan. Ia 
berharap hal tersebut tidak berulang tahun ini. 

"Kalau kemarin hanya lempar surat edaran, silahkan negosiasi atau tidak. Itu tidak tepat menurut 
saya, hanya lempar surat edaran saja," ujarnya. 

"Dia (pengawas ketenagakerjaan) ada laporannya. Nah, setelah itu, setelah dilaporkan boleh 
negosiasi, lalu dikawal negosiasi itu. Kemudian setelah itu baru nanti pihak pengawas mengawal 
isi perjanjian itu," ucapnya. 

(ulf/sfr). 
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Judul Kartu Prakerja Gelombang 16 Sudah Dibuka, Pendaftar dari Golongan 
Ini Dipastikan Tak Akan Lolos 

Nama Media kompas.com 
Newstrend Kartu Pra Kerja 
Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/25/170400965/kartu-

prakerja-gelombang-16-sudah-dibuka-pendaftar-dari-golongan-ini 
Jurnalis Dandy Bayu Bramasta 
Tanggal 2021-03-25 17:04:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Hari ini gelombang 16 
dibuka pukul 12.00 WIB 

 

Ringkasan 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16 resmi dibuka pada Kamis (25/3/2021) siang. Hal 
tersebut diungkapkan oleh Head of Communications Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tahutu. 
"Hari ini gelombang 16 dibuka pukul 12.00 WIB," kata Louisa kepada Kompas.com, Kamis 
(25/3/2021). 

 

KARTU PRAKERJA GELOMBANG 16 SUDAH DIBUKA, PENDAFTAR DARI GOLONGAN 
INI DIPASTIKAN TAK AKAN LOLOS 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 16 resmi dibuka pada Kamis (25/3/2021) siang. Hal 
tersebut diungkapkan oleh Head of Communications Manajemen Kartu Prakerja Louisa Tahutu. 

"Hari ini gelombang 16 dibuka pukul 12.00 WIB," kata Louisa kepada Kompas.com, Kamis 
(25/3/2021). 

Mengenai kuotanya, gelombang 16 yang akan menjadi penutup pada semester I 2021 ini hanya 
tersisa 300.000 dari target 2,7 juta orang. Perlu diketahui, ada sejumlah alasan yang membuat 
peserta Prakerja tidak lolos dalam seleksi. 

Melalui akun Instagram-nya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan ada 
sejumlah ketentuan peserta yang tidak akan lolos Kartu Prakerja 2021 . 

Siapa saja mereka? "Penyebab Tidak Lolos Kartu Prakerja 2021, Yuk Simak Infografiknya! Melihat 
syarat di infografik, apakah Rekanaker masih punya peluang mendapatkan kartu prakerja ?," 
tulis Kementerian Ketenagakerjaan, 13 Maret 2021. 
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A post shared by Kementerian Ketenagakerjaan (@kemnaker) Jika peserta berhasil lolos seleksi 
Prakerja, maka ada beberapa manfaat yang bisa didapat, yaitu saldo pelatihan dan insentif. 

Terdapat dua jenis insentif, yaitu: Uang insentif bisa dicairkan, tapi biaya pelatihan tidak bisa 
dicairkan. 

Biaya pelatihan hanya bisa digunakan untuk membeli pelatihan yang disediakan mitra Prakerja. 

Perlu diketahui, ada tiga tahap penyaringan atau seleksi Program Kartu Prakerja. 

Tahap seleksi dikerjakan oleh sistem dan tanpa ada intervensi manusia. Tiga tahap seleksi itu 
adalah:  

1. Penyaringan NIK Sistem akan melakukan pencocokan antara Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dari data yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). 

2. Penyaringan pendaftar kategori blacklist Sistem juga akan menyaring apakah peserta masuk 
dalam kategori yang tidak bisa menerima kartu Prakerja sebagaimana disebutkan di atas. 

3. Pengacakan oleh sistem Dilakukan proses randomisasi atau pengacakan oleh sistem sehingga 
untuk menjadi penerima Kartu Prakerja. 

/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Peserta yang Tidak Akan Lolos kartu Prakerja Tahun 2021. 
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Judul Menaker Ida Sebut Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Terus 
Turun 

Nama Media merdeka.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-ida-sebut-kasus-

pelanggaran-norma-ketenagakerjaan-terus-turun.html 
Jurnalis Merdeka 
Tanggal 2021-03-25 16:50:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisial, 
maupun represif yustisial s ehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait, 

 

Ringkasan 

Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 tahun 
terakhir. Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif 
dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. Hasil 
pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah 
perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan 
melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 
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MENAKER IDA SEBUT KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS 
TURUN 

Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 tahun 
terakhir. Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif 
dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan 
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu 
perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu 
perusahaan. 

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan 
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 
ribu kasus setahun berikutnya. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," 
kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3) malam. 

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah 
dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak 
pidana ringan. 

Menaker Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan 
tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. "Ini menambah keyakinan 
kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi 
contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya. 

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan 
saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek 
pengawasan. Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh 
Indonesia sebanyak 1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan 
Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, 
dengan jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus," katanya. 

Menaker Ida menambahkan, sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yang merupakan instrumen pendukung 
kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk 
Pengawas Ketenagakerjaan, diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh 
stakeholders. 

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan 
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan 
pemangku kepentingan terkait," kata Ida Fauziyah. 

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida memberikan penghargaan kepada sembilan kepala 
dinas ketenagakerjaan provinsi yang berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana 
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ketenagakerjaan hingga P-21 (berkas perkara dinyatakan sudah lengkap dan siap untuk 
dilimpahkan ke Kejaksaan). 

Kesembilan Disnaker tersebut yakni Disnaker DKI Jakarta, Banten, Kepri, Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
dan Maluku Utara. 

Pembukaan Rakornas bertema "Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Rangka 
Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh Guna Mendukung Ekosistem 
Investasi" dihadiri Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang; Dirjen Binapenta dan PKK 
Suhartono, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih; dan Kabarenbang, Bambang Satrio 
Lelono. 

Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan diikuti 100 orang peserta secara langsung dan virtual. 
Terdiri atas Kadisnaker provinsi, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, pejabat struktural di 
lingkungan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, dan pejabat fungsional pengawasan 
ketenagakerjaan pusat dan daerah. 

[hhw]. 
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Judul Kemnaker Catat 2 Tahun Terakhir Pelanggaran Norma 
Ketenagakerjaan Turun 

Nama Media detik.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5507624/kemnaker-catat-2-tahun-

terakhir-pelanggaran-norma-ketenagakerjaan-turun 
Jurnalis Abu Ubaidillah 
Tanggal 2021-03-25 16:42:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisial, 
maupun represif yustisial s ehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait, 

 

Ringkasan 

Selain itu juga terjadi penurunan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 
2019, sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran sementara di tahun 2020 turun 
menjadi 11 ribu perusahaan. Namun Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja 
kreatif dan inovatif guna mengantisipasi tantangan di masa depan. 

 

KEMNAKER CATAT 2 TAHUN TERAKHIR PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN 
TURUN 

Selain itu juga terjadi penurunan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 
2019, sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran sementara di tahun 2020 turun 
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menjadi 11 ribu perusahaan. Namun Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja 
kreatif dan inovatif guna mengantisipasi tantangan di masa depan. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif nonyustisial, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja," 
kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021). 

Pernyataan ini disampaikan Ida saat membuka Rakornas bertema "Reformasi Pengawasan 
Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh 
Guna Mendukung Ekosistem Investasi". Rakornas ini diikuti 100 orang peserta secara virtual. 

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah 
dilakukan proses penyelidikan, 24 kasus di antaranya merupakan penyidikan tindak pidana 
ringan. Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan 
tugas negara untuk menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan. 

"Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan 
lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," jelasnya. 

Ida mengatakan salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak 
sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah objek pengawasan. Sampai 
triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 
orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan 
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus," ungkapnya. 

Ida menambahkan sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yang merupakan instrumen pendukung 
kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemnaker termasuk 
Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk terus menyosialisasikan kepada seluruh stakeholders. 

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan 
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan 
pemangku kepentingan terkait," kata Ida. 

Menaker juga memberikan penghargaan kepada 9 kepala dinas ketenagakerjaan provinsi yang 
berhasil melaksanakan penyelidikan tindak pidana ketenagakerjaan hingga P-21(berkas perkara 
dinyatakan sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan). Mereka adalah Disnaker 
DKI Jakarta, Banten, Kepri, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara, Kepulauan 
Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku Utara. 

Sebagai informasi, dalam Rakornas tersebut, turut hadir Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani 
Rumondang; Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno 
Isnaningsih; dan Kabarenbang, Bambang Satrio Lelono. Selain itu juga hadir Kadisnaker provinsi, 
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal 
Binwasnaker dan K3, dan pejabat fungsional pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah. 

(mul/mpr). 
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Judul Kemenaker catat jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan 
menurun 

Nama Media kontan.co.id 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kemenaker-catat-jumlah-kasus-

pelanggaran-norma-ketenagakerjaan-menurun 
Jurnalis Lidya Yuniartha 
Tanggal 2021-03-25 16:31:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisial, 
maupun represif yustisial s ehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait, 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat adanya penurunan jumlah kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan hasil pengawasan 
ketenagakerjaan, pada 2020 perusahaan yang melakukan pelanggaran sebanyak 11.000 
perusahaan, turun dari tahun 2019 yang sebanyak 21.000 perusahaan. 

 

KEMENAKER CATAT JUMLAH KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN 
MENURUN 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat adanya penurunan jumlah kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan dalam 2 tahun terakhir. 

Berdasarkan hasil pengawasan ketenagakerjaan, pada 2020 perusahaan yang melakukan 
pelanggaran sebanyak 11.000 perusahaan, turun dari tahun 2019 yang sebanyak 21.000 
perusahaan. 
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Sementara, pada 2020 pelanggaran norma ketenagakerjaan sebanyak 21.000 kasus, menurun 
dari kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan di 2019 yang sebanyak 35.000 kasus. Penurunan 
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13.000 kasus pada 2019 turun menjadi 
5.000 kasus setahun berikutnya. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisial, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja," 
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3). 

Dari data Kemenaker, pada 2020 terdapat 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan 
telah dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak 
pidana ringan. 

Lebih lanjut, Ida pun mengapresiasi PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan 
tugasnya untuk menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan. Dia berharap ini menjadi contoh 
dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain. 

Meski begitu, Ida pun mengakui masih terdapat kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan. 
Kendala tersebut yakni tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah 
obyek pengawasan. 

Hingga triwulan IV 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 
orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) telah mencapai 343.000 perusahaan, dengan jumlah 
tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus," ujarnya. 

Lebih lanjut, Ida juga mengatakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yang merupakan instrumen pendukung 
kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemenaker, termasuk 
Pengawas Ketenagakerjaan, diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh . 

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan 
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan 
pemangku kepentingan terkait," kata Ida. 
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Judul Penyidik Kejagung Dalami Kasus Korupsi BPJS-Tk 
Nama Media Harian Terbit 
Newstrend Kasus Korupsi BP Jamsostek dan Pelindo II 
Halaman/URL Pg2 
Jurnalis zamzam 
Tanggal 2021-03-25 16:31:00 
Ukuran 189x164mmk 
Warna Hitam/Putih 
AD Value Rp 42.525.000 
News Value Rp 212.625.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan (Dirdik)) Penyidik masih terus menggali apakah 
investasi ini ada mufakat jahatnya seperti di Jiwasraya dan Asabri 

 

Ringkasan 

Tim penyidik pada Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mendalami dugaan korupsi 
di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK), yang disinyalir 
merugikan negara miliaran rupiah. Penyidik masih berkutat pada pemeriksaan saksi. Pada Rabu 
(24/3/2021) empat kerabat Direktur Investasi BPJS TK diperiksa sebagai saksi terkait dugaan 
tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi. 

 

PENYIDIK KEJAGUNG DALAMI KASUS KORUPSI BPJS-TK 

Tim penyidik pada Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mendalami dugaan korupsi 
di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK), yang disinyalir 
merugikan negara miliaran rupiah. 

Penyidik masih berkutat pada pemeriksaan saksi. Pada Rabu (24/3/2021) empat kerabat Direktur 
Investasi BPJS TK diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan 
keuangan dan dana investasi. 

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan pemeriksaan 
ini sebagai upaya penyidik melakukan pendalaman apakah ada mufakat jahat dalam perkara 
dugaan tindak pidana pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS TK 

"Penyidik masih terus menggali apakah investasi ini ada mufakat jahatnya seperti di Jiwasraya 
dan Asabri," ujar Febrie dikonfirmasi. 

Febrie juga menyebutkan pemeriksaan empat kerabat Direktur Pengembangan Investasi BPJS 
TK ini, juga bagian dari pendalaman petunjuk dari forum ekspose yang telah dilakukan oleh 
Kejagung. 
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Empat orang saksi tersebut, yakni ER, FBR, MI, dan YS. Keempatnya selaku Direktur 
Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan periode sebelumnya. 

Penanganan kasus BPJS TK sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan pada 
surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021. 

Jaksa penyidik telah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan pada Senin 
(18/1/2021), dan menyita sejumlah data dan dokumen. Sementara pemeriksaan saksi-saksi 
dimulai sejak Selasa (19/1/2021). 

Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Informasi yang diterima 
wartawan dalam waktu dekat Penyidik Kejagung akan melakukan gelar perkara untuk 
menetapkan tersangka. 

BPJS Ketenagakerjaan diketahui telah berganti-jajaran direksi sejak Jumat (19/2) melalui 
terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) 38/P 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan 
Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026. 

Jaksa Penyidik Jampidsus menemukan ada kemiripan kerugian negara dalam kasus BPJS 
Ketenagakerjaan dengan Pelindo II yang punya dua kemungkinan kerugian negara, disebabkan 
oleh mufakat jahat antara pihak terkait atau kerugian bisnis. 

Zamzam 
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Judul Menaker Klaim Jumlah Pelanggaran Ketenagakerjaan Turun Dalam 2 
Tahun Terakhir 

Nama Media kompas.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/03/25/162537726/menaker-

klaim-jumlah-pelanggaran-ketenagakerjaan-turun-dalam-2-tahun-
terakhir 

Jurnalis Ade Miranti Karunia 
Tanggal 2021-03-25 16:25:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktfitas kerja, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait, 

 

Ringkasan 

Jumlah kasus pelanggaran ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan, pada tahun 2019, sebanyak 
21.000 perusahaan melakukan pelanggaran. Sedangkan tahun 2020 turun menjadi 11.000 
perusahaan. 

 

MENAKER KLAIM JUMLAH PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN TURUN DALAM 2 
TAHUN TERAKHIR 

JAKARTA, - Jumlah kasus pelanggaran ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun 
terakhir. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan, pada tahun 2019, 
sebanyak 21.000 perusahaan melakukan pelanggaran. Sedangkan tahun 2020 turun menjadi 
11.000 perusahaan. 
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Begitu pun pelanggaran norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 sebanyak 13.000, 
menurun menjadi sebanyak 5.000 pada tahun 2020. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," 
kata Ida melalui keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021). 

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah 
dilakukan proses penyidikan. 

Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan. 

Ia pun mengapresiasi para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan yang telah 
berdedikasi menjalankan tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. 

Ia mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak 
sebandingnya jumlah pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan. 

Hingga kuartal IV 2020, jumlah pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 
orang. 

Sementara jumlah perusahaan hingga tahun ini berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343.000 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja 
yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus," kata Ida. 

Terkait dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
dan peraturan pelaksananya yang merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi dan 
penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemenaker, termasuk pengawas ketenagakerjaan 
diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh stakeholders. 

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan 
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan 
pemangku kepentingan terkait," ujar Ida. 

 

 

  



 

115 
 

Judul Menaker Ida Sebut Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Terus 
Menurun 

Nama Media jpnn.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/menaker-ida-sebut-kasus-pelanggaran-

norma-ketenagakerjaan-terus-menurun 
Jurnalis elvi 
Tanggal 2021-03-25 15:50:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktfitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kami bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait 

 

Ringkasan 

Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan pada dua tahun 
terakhir. Kendati demikian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Pengawas 
Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi 
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 

 

MENAKER IDA SEBUT KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS 
MENURUN 

JAKARTA - Jumlah kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan pada dua 
tahun terakhir. Kendati demikian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Pengawas 
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Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi 
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 

Dia menyebutkan, pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan 
2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

Hal itu juga terjadi pada pelanggaran norma ketenagakerjaan, pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. 

Menurut dia, penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3, dari 13 ribu kasus pada 
2019 turun menjadi 5 ribu kasus setahun berikutnya. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," 
kata Ida Fauziah, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan 
Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/3) malam. 

Dia melanjutkan, pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana 
ketenagakerjaan telah dilakukan proses penyidikan. Berdasarkan jumlah tersebut, 24 kasus 
merupakan penyidikan tindak pidana ringan. 

Menaker Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan 
tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. 

"Ini menambah keyakinan kami bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan 
lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujar 
dia. 

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan 
saat ini adalah tidak sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek 
pengawasan. 

Dia menjelaskan, hingga triwulan IV 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia 
sebanyak 1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga 2021 berdasarkan Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan 
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " kata dia. 

Menaker Ida menambahkan, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk Pengawas Ketenagakerjaan 
diminta menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 
peraturan pelaksananya kepada seluruh stakeholders. 

Sebab, kata dia telah disahkan dan merupakan instrumen pendukung kemudahan investasi dan 
penciptaan lapangan kerja. 

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan 
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan 
pemangku kepentingan terkait," kata Ida Fauziyah. 

Pada kesempatan tersebut, Menaker Ida memberikan penghargaan kepada sembilan kepala 
dinas ketenagakerjaan provinsi yang berhasil melaksanakan penyidikan tindak pidana 
ketenagakerjaan hingga P-21 (berkas perkara dinyatakan sudah lengkap dan siap untuk 
dilimpahkan ke Kejaksaan). 
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Judul BPJS WATCH Jatim : Menteri Ketenagakerjaan Gantung Kepastian 
Beasiswa Anak 

Nama Media rri.co.id 
Newstrend Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 
Halaman/URL https://rri.co.id/surabaya/jawa-timur/1006466/bpjs-watch-jatim-

menteri-ketenagakerjaan-gantung-kepastian-beasiswa-anak 
Jurnalis Bobby Yanuar 
Tanggal 2021-03-25 15:45:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 10.000.000 
News Value Rp 30.000.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Arief Supriyono (Ketua BPJS WATCH Jatim) Adapun manfaat yang meningkat adalah 
penggantian biaya tranportasi, santunan sementara tidak mampu bekerja, biaya penunjang 
diagnostik, santunan berkala, bantuan beasiswa baik jumlah anak maupun nilai beasiswa, dan 
biaya pemakaman 

negative - Arief Supriyono (Ketua BPJS WATCH Jatim) Hingga saat ini Menteri Ketenagakerjaan 
tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan pembuatan Permenaker. Di lapangan 
pihak BPJamsostek yang cenderung disalahkan atas belum diterimanya beasiswa ini, padahal 
pihak BPJamsostek belum berani memberikan beasiswa ini karena belum adanya Permenaker 
yang diamanatkan PP No. 82 Tahun 2019 tersebut 

neutral - Arief Supriyono (Ketua BPJS WATCH Jatim) Saya sudah pernah menulis tentang 
keterlambatan pembuatan Permenaker ini beberapa bulan lalu namun tidak juga selesai hingga 
saat ini, saat saya menuliskan kembali tentang Permenaker ini. Saya kira ini bentuk kinerja buruk 
Menteri Ketenagakerjaan, dan seharusnya Presiden menegur atas keterlambatan ini, 

 

Ringkasan 

Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 44 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKm) yang ditetapkan tanggal 29 Nopember 2019 dan diundangkan tanggal 2 
Desember 2019, merupakan hal baik yang akan mendukung kesejahtreraan pekerja dan 
keluarganya. Arief Supriyono Ketua BPJS WATCH Jatim mengatakan, dengan diundangkannya 
PP No. 82 Tahun 2019 ini manfaat program JKK dan JKm yang ada di PP No. 44 Tahun 2015 
mengalami peningkatan manfaat yang cukup signifikan. 
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BPJS WATCH JATIM : MENTERI KETENAGAKERJAAN GANTUNG KEPASTIAN 
BEASISWA ANAK 

Sidoarjo : Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas PP 
No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 
Jaminan Kematian (JKm) yang ditetapkan tanggal 29 Nopember 2019 dan diundangkan tanggal 
2 Desember 2019, merupakan hal baik yang akan mendukung kesejahtreraan pekerja dan 
keluarganya. Arief Supriyono Ketua BPJS WATCH Jatim mengatakan, dengan diundangkannya 
PP No. 82 Tahun 2019 ini manfaat program JKK dan JKm yang ada di PP No. 44 Tahun 2015 
mengalami peningkatan manfaat yang cukup signifikan. "Adapun manfaat yang meningkat 
adalah penggantian biaya tranportasi, santunan sementara tidak mampu bekerja, biaya 
penunjang diagnostik, santunan berkala, bantuan beasiswa baik jumlah anak maupun nilai 
beasiswa, dan biaya pemakaman", terangnya dalam pesan WhastAap, Kamis (25/3/21). 

Dirinya juga mengatakan untuk biaya alat bantu dengar, biaya kacamata dan biaya homecare 
diberlakukan dari yang sebelumnya tidak ada. Tentunya peningkatan manfaat JKK dan JKm ini 
sangat mendukung pekerja dan keluarganya. Imbuh Arief. Salah satu manfaat yang meningkat 
dengan cukup signifikan adalah tentang beasiswa kepada anak dari peserta yang meninggal 
dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari tingkat Taman Kanak-kanan (TK) 
sampai Perguruan Tinggi, maksimal 2 anak. 

Tingkat TK dan SD mendapat beasiswa Rp. 1,5 juta per tahun maksimal selama 8 tahun, tingkat 
SMP mendapat Rp. 2 juta per tahun (maksimal 3 tahun), tingkat SMA mendapat Rp. 3 juta per 
tahun (maksimal 3 tahun), dan tingkat Perguruan Tinggi mendapat Rp. 12 juta per tahun 
(maksimal 5 tahun). Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (5) PP No. 82 Tahun 2019 ini 
mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan 
memperoleh beasiswa Pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total 
tetap akibat kecelakaan kerja diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). 

Arief menambahkan manfaat beasiswa yang baik tersebut ternyata sampai saat ini belum juga 
terealisir mengingat Permenaker belum juga terbit sehingga anak-anak yang seharusnya sudah 
mendapatkan beasiswa ternyata belum juga memperolehnya. Pada saat tahun ajaran baru tahun 
lalu seharusnya beasiswa ini dapat mendukung anak-anak masuk sekolah, demikian juga tahun 
ajaran baru tahun ini akan tiba, khususnya untuk anak-anak yang akan masuk perguruan tinggi. 
"Hingga saat ini Menteri Ketenagakerjaan tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan 
pembuatan Permenaker. Di lapangan pihak BPJamsostek yang cenderung disalahkan atas belum 
diterimanya beasiswa ini, padahal pihak BPJamsostek belum berani memberikan beasiswa ini 
karena belum adanya Permenaker yang diamanatkan PP No. 82 Tahun 2019 tersebut," tukasnya. 

Direksi BPJamsostek hanya bisa menjanjikan dan menjamin hak atas beasiswa ini akan diberikan 
setelah Permenaker keluar. Dananya sudah tersedia dan siap diberikan. Tentunya, bila 
BPJamsostek memberikan beasiswa tanpa hadirnya Permenaker maka hal tersebut bisa menjadi 
masalah hukum bagi Direksi BPJamsostek nantinya. Sejak diundangakan PP No. 82 Tahun 2019 
hingga saat ini sudah hampir satu tahun empat bulan. Mengapa membuat Permenaker bisa lama 
seperti ini sehingga menggantung hak anak-anak atas beasiswa? Masalahnya dimana dan 
bagaimana perkembangannya, hingga saat ini Ibu Menteri Ketenagakerjan tidak 
menginformasikannya kepada masyarakat. 

"Saya sudah pernah menulis tentang keterlambatan pembuatan Permenaker ini beberapa bulan 
lalu namun tidak juga selesai hingga saat ini, saat saya menuliskan kembali tentang Permenaker 
ini. Saya kira ini bentuk kinerja buruk Menteri Ketenagakerjaan, dan seharusnya Presiden 
menegur atas keterlambatan ini," jelas Arief. Menteri Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
menjelaskan alasan keterlambatan membuat Permenaker ini dan sudah sepatutnya Ibu Menteri 
meminta maaf atas keterlambatan agar Permenaker ini bisa segera selesai dan anak-anak yang 
berhak atas beasiswa segera memperolehnya. Pungkas Arief. 
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Judul Menaker: Kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan terus turun 
Nama Media elshinta.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/229760/2021/03/25/menaker-kasus-

pelanggaran-norma-ketenagakerjaan-terus-turun 
Jurnalis redaksi 
Tanggal 2021-03-25 15:27:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 7.500.000 
News Value Rp 22.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisial, 
maupun represif yustisial s ehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mengalami penurunan dalam 
beberapa tahun terakhir. Menaker Ida dalam keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, menyatakan pada 2020 terdapat sekitar 11.000 
perusahaan melakukan pelanggaran, turun dari 21.000 perusahaan pada 2019. 

 

MENAKER: KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS TURUN 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mengalami penurunan dalam 
beberapa tahun terakhir. 

Menaker Ida dalam keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima 
di Jakarta, Kamis, menyatakan pada 2020 terdapat sekitar 11.000 perusahaan melakukan 
pelanggaran, turun dari 21.000 perusahaan pada 2019. 

Begitu juga dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan di mana pada 2019 terjadi sekitar 
35.000 kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan. Angka itu turun pada 2020 menjadi 21.000 
kasus. 
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Penurunan juga terjadi pada pelanggaran norma K3 dengan sekitar 13.000 kasus pada 2019 
turun menjadi 5.000 kasus pada 2020. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisial, maupun represif yustisial s ehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja," 
kata Menaker Ida. 

Dia menyebutkan pada 2020 terdapat 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah 
dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak 
pidana ringan. 

Terkait pengawasan ketenagakerjaan, Ida mengakui masih terdapat kendala, yaitu tidak 
seimbangnya jumlah pengawas dengan jumlah objek yang diawasi. 

Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 
1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan 
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus," demikian Ida. 
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Judul Harap Sabar! Pencairan BLT Subsidi Gaji Tunggu Kabar dari Bank 
Nama Media okezone.com 
Newstrend Santunan Pegawai Swasta 
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/25/320/2383918/harap-

sabar-pencairan-blt-subsidi-gaji-tunggu-kabar-dari-bank 
Jurnalis Fadel Prayoga 
Tanggal 2021-03-25 15:16:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan 
data di bank) 

positive - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita 
cocokkan. Takutnya kalau kita buru-buru, jadi persoalan baru lagi 

neutral - Aswansyah (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kemnaker) Sementara itu (dulu) ya 

 

Ringkasan 

Para pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta dan belum menerima dan BLT sebesar Rp2,4 juta 
pada tahun lalu diharapkan untuk terus bersabar. Pasalnya, pencairan sisa BLT subsidi gaji masih 
belum dapat dipastikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Seperti diketahui, target 
penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang dengan anggaran sebesar 
Rp29.769.350.400.000. 

 

HARAP SABAR! PENCAIRAN BLT SUBSIDI GAJI TUNGGU KABAR DARI BANK 

JAKARTA - Para pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta dan belum menerima dan BLT sebesar 
Rp2,4 juta pada tahun lalu diharapkan untuk terus bersabar. Pasalnya, pencairan sisa BLT subsidi 
gaji masih belum dapat dipastikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Seperti diketahui, target penerimaan BLT gaji tahun 2020 sendiri sebanyak 12.403.896 orang 
dengan anggaran sebesar Rp29.769.350.400.000. 

Namun, hingga 31 Desember 2020, anggaran itu baru terealisasi sebesar Rp29.416.358.400.000 
atau 98,81%. Artinya, dana sisa yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp352.992.000.000. 
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"Kita masih menghitung terus. Kita masih belum selesai (pencocokan data di bank)," kata 
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker 
Aswansyah kepada Okezone, Kamis (25/3/2021). 

Dia mengaku tak bisa buru-buru dalam mengerjakan itu karena dibutuhkan ketelitian agar tak 
terjadi lagi kesalahan data. 

"Istilahnya yang retur tapi belum tersalurkan itu yang masih kita cocokkan. Takutnya kalau kita 
buru-buru, jadi persoalan baru lagi," ujarnya. 

Selain itu, dirinya juga tidak bisa menargetkan ihwal kapan pencairan BLT gaji tersebut akan 
dilaksanakan. "Sementara itu (dulu) ya," kata dia. 
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Judul BPJAMSOSTEK Purwokerto optimalkan kepatuhan kepesertaan 
perusahaan 

Nama Media jateng.antaranews.com 
Newstrend Program BPJamsostek 
Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/372782/bpjamsostek-

purwokerto-optimalkan-kepatuhan-kepesertaan-perusahaan 
Jurnalis Sumarwoto 
Tanggal 2021-03-25 15:02:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Agus Widiyanto (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto) Bentuk ketidakpatuhan 
kepesertaan di antaranya perusahaan wajib belum daftar, perusahaan daftar sebagian (program, 
tenaga kerja, dan upah), serta perusahaan menunggak iuran 

neutral - Agus Widiyanto (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto) Koordinasi ini membahas 
tentang teknis pendampingan hukum dan penyerahan surat kuasa khusus (SKK) 

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

positive - Agus Widiyanto (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto) Dalam waktu dekat ini, 
kami akan memberikan SKK kepada Kejari Banyumas dengan harapan para perusahaan lebih 
patuh kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang 
Purwokerto, Jawa Tengah, terus mendorong perusahaan-perusahaan di wilayah kerjanya untuk 
meningkatkan kepatuhan kepesertaan. "Bentuk ketidakpatuhan kepesertaan di antaranya 
perusahaan wajib belum daftar, perusahaan daftar sebagian (program, tenaga kerja, dan upah), 
serta perusahaan menunggak iuran," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto Agus 
Widiyanto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis. 

 

BPJAMSOSTEK PURWOKERTO OPTIMALKAN KEPATUHAN KEPESERTAAN 
PERUSAHAAN 

Purwokerto - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK 
Cabang Purwokerto, Jawa Tengah, terus mendorong perusahaan-perusahaan di wilayah 
kerjanya untuk meningkatkan kepatuhan kepesertaan. 
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"Bentuk ketidakpatuhan kepesertaan di antaranya perusahaan wajib belum daftar, perusahaan 
daftar sebagian (program, tenaga kerja, dan upah), serta perusahaan menunggak iuran," kata 
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto Agus Widiyanto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, 
Jawa Tengah, Kamis. 

Ia mengatakan pihaknya telah melakukan upaya persuasif dalam rangka meningkatkan 
kepatuhan perusahaan seperti melaksanakan sosialisasi program dan manfaat mengikuti 
jaminan sosial ketenagakerjaan, kunjungan, serta teguran melalui surat. 

Selain itu, pihaknya juga menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Banyumas dalam rangka penegakan kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan di 
wilayah kerjanya. 

"Koordinasi ini membahas tentang teknis pendampingan hukum dan penyerahan surat kuasa 
khusus (SKK)," katanya. 

Agus mengatakan pendampingan tersebut dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi bersama 
Kejari Banyumas mengenai manfaat dan kewajiban yang melekat kepada pemberi kerja tentang 
aturan ketenagakerjaan. 

"Kami akan memberikan sosialisasi kepada pemberi kerja," katanya menegaskan. 

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

Di samping itu, kata dia, bagi perusahaan wajib belum daftar dan perusahaan daftar sebagian 
terancam sanksi pidana kurungan penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. 

"Dalam waktu dekat ini, kami akan memberikan SKK kepada Kejari Banyumas dengan harapan 
para perusahaan lebih patuh kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya. 
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Judul Sekda Ingatkan Peserta Magang Serius Asah Kemampuan dan 
Kompetensi 

Nama Media rri.co.id 
Newstrend Pelatihan Peserta Magang 
Halaman/URL https://rri.co.id/mataram/daerah/1006429/sekda-ingatkan-peserta-

magang-serius-asah-kemampuan-dan-kompetensi 
Jurnalis Hayatun Sofian 
Tanggal 2021-03-25 14:55:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 10.000.000 
News Value Rp 30.000.000 
Kategori Ditjen Binalattas 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(NTB)) Jadikan pelatihan ini, untuk mengasah kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dunia 
usaha, dunia industri atau berwirauaaha 

neutral - Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si (Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(NTB)) mengedor pintu perusaan" untuk memperhatikan tenaga kerja lokal dilingkar 
perusaahaanya 

neutral - Yanwar, SE., M. Si (Analis Kebijakan Ahli Madya di Kemenaker RI) Saya berharap, dunia 
usaha dapat memprioritaskan yang bekerja di NTB adalah anak-anak NTB, bukan tenaga kerja 
dari luar NTB 

neutral - Yanwar, SE., M. Si (Analis Kebijakan Ahli Madya di Kemenaker RI) Begitu pentingnya 
Program pemagangan ini 

neutral - Dra. T. Wismaningsih Drajadiah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Kadisnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat) Pesertanya telah melalui proses dan tahapan 
seleksi 

 

Ringkasan 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, 
mengingatkan peserta Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri, Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 
2021, untuk memanfaatkan pelatihan sebagai media meningkatkan dan mengasah kemampuan 
pribadi (Skill) dan keahlian serta kompetensi dalam menghadapi dunia kerja diera pasar global. 
Sementara itu, Direktur Bina Marga Pemagangan Ditjen Binalattas Kemnaker RI, yang diwakili 
Analis Kebijakan Ahli Madya di Kemenaker RI Yanwar, SE., M. Si menyampaikan kegiatan ini 
merupakan salahsatu solusi meningkatkan SDM, sehingga bisa bersaing. 
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SEKDA INGATKAN PESERTA MAGANG SERIUS ASAH KEMAMPUAN DAN 
KOMPETENSI 

Mataram : Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Gita 
Ariadi, M.Si, mengingatkan peserta Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri, Kabupaten/Kota 
se-NTB Tahun 2021, untuk memanfaatkan pelatihan sebagai media meningkatkan dan 
mengasah kemampuan pribadi (Skill) dan keahlian serta kompetensi dalam menghadapi dunia 
kerja diera pasar global. 

Karena menurut Sekda, dunia kerja di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat 
ini, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, memiliki kecakapan dan siap 
terjun ke lapangan untuk bekerja. 

"Jadikan pelatihan ini, untuk mengasah kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dunia usaha, 
dunia industri atau berwirauaaha," kata Miq Gite sapaan Sekda mewakili Gubernur NTB, saat 
membuka Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri Program pendidikan dan pelatihan vokasi (PPPV) 
Angkatan I, Kamis (25/3/2021). 

Karena Menurut Miq Gita, menghadapi persaingan pasar bebas, semua orang dapat bersaing 
secara terbuka. Jangan sampai SDM lokal terpinggirkan karena minim kompetensi dan keahlian 
dalam dunia kerja. Maka, persiapkan diri agar familiar dengan lingkungan kerja. 

Apabila peserta pelatihan bersungguh sunggu, maka kita akan memiliki SDM Lokal yang 
Tangguh. "Jangan sia-siakan kesempatan ini, manfaatkan dengan baik,"Diingatkankan oleh 
mantan Karo Humaspro Prov. NTB ini. 

Termasuk, agar mengupgrad kemampuan memahami dan menyesuikan pelatihan, supaya 
mengikuti trend dan perkembangan IPTEK. Sehingga tidak tertinggal dalam moderisasi 
teknologi. 

Selain itu, Sekda mengajak Disnakertrans untuk menjalin hubungan kemitraan dengan 
perusaahaan dan investor yang ada di NTB. Untuk memprotitaskan SDM lokal. Termasuk, 
persiapan hadapi event MotorGP dan event nasional dan Internasional lainnya. "Ini peran 
pemerintah, "mengedor pintu perusaan" untuk memperhatikan tenaga kerja lokal dilingkar 
perusaahaanya," tegasnya. 

Sementara itu, Direktur Bina Marga Pemagangan Ditjen Binalattas Kemnaker RI, yang diwakili 
Analis Kebijakan Ahli Madya di Kemenaker RI Yanwar, SE., M. Si menyampaikan kegiatan ini 
merupakan salahsatu solusi meningkatkan SDM, sehingga bisa bersaing. 

Pelatihan ini juga jelasnya, dapat mengurangi angka pengangguran di NTB. 

"Saya berharap, dunia usaha dapat memprioritaskan yang bekerja di NTB adalah anak-anak NTB, 
bukan tenaga kerja dari luar NTB,"kata Yanwar. 

Diakuinya, saat ini semua negara di dunia sedang menghadapi pandemi covid 19, sektor yang 
sangat terdampak dari pandemi covid 19 di Indonesia adalah sektor ketenagakerjaan. 

Oleh sebab itu, kebijakan Pemerintah Pusat adalah menciptakan Manusia yang berkualitas dan 
berdaya saing. Manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah manusia yang sehat, cerdas, 
Adaptif, Kreatif, Inovatif, terampil dan bermartabat. Salah satu cara untuk menciptakan manusia 
berkualitas adalah melalui Program Pemagangan. 

"Begitu pentingnya Program pemagangan ini,"tutupnya. 
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Senada, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara 
Barat Dra. T. Wismaningsih Drajadiah mengatakan pemagangan ini mempersiapkan sumber 
daya manusia (SDM) yang kompeten dengan kebutuhan dunia industri. 

Kegiatan yang digagas Disnakertrans Prov. NTB menggunakan dana Dekonsentrasi 
Kemenakertran RI.Tahun 2021, NTB diamanahkan untuk melaksanakan 40 paket pemagangan 
sebanyak 400 orang. 

Tahap pertama ini, diikuti sebanyak 300 orang. Sebanyak 160 orang peserta dari Pulau Lombok 
dan 140 dari Pulau Sumbawa. "Pesertanya telah melalui proses dan tahapan seleksi," kata 
Kadistrans. 

Kegiatan tersebut, dirangkai juga dengan penandatanganan MOU Penyaluran uang saku peserta 
kerjasama Disnakertrans Provinsi dengan Bank NTB Syariah. Dilanjutkan dengan penyerahan 
kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta pelatihan. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kapala Disnakertrans se-pulau Lombok, Kepala Bank NTB Syariah, 
Kepala BPJS Mataram, pimpinan perusahaan penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. 
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Judul Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Turun Jadi 11 Ribu di 
Tahun 2020 

Nama Media tribunnews.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/25/kasus-pelanggaran-

norma-ketenagakerjaan-turun-jadi-11-ribu-di-tahun-2020 
Jurnalis Larasati Dyah Utami 
Tanggal 2021-03-25 13:29:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut jumlah kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Pada Rakornas Pengawasan 
Ketenagakerjaan, Rabu (24/3/2021) hasil pengawasan ketenagakerjaan pada tahun 2019 
sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 
sekitar 11 ribu perusahaan. 
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KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TURUN JADI 11 RIBU DI 
TAHUN 2020 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut jumlah kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. 

Pada Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan, Rabu (24/3/2021) hasil pengawasan 
ketenagakerjaan pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, 
sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan, pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan, sedangkan pada tahun 2020 angka ini turun menjadi 21 
ribu. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja," 
kata Ida di Rakornas Tahun 2021 itu. 

Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3, dari 13 ribu kasus pada 2019 turun 
menjadi 5 ribu kasus setahun berikutnya. 

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah 
dilakukan proses penyidikan. 

Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan. 

Meski begitu, Pengawas Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, 
guna mengantisipasi berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 

Dalam Permenaker, pelanggaran norma ketenagakerjaan meliputi kecelakaan kerja yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia, cacat sebagian, atau cacat total tetap, termasuk yang 
menyebabkan pekerja meninggal dunia. 

Termasuk mempekerjakan anak dibawah umur, penggunaan Tenaga Kerja Asing tak berizin, 
serta melakukan perbuatan pelanggaran di bidang Ketenagakerjaan yang menjadi perhatian 
masyarakat luas. 

Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 
1.686 orang. 

Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja 
yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

Menurut Ida, ini satu di antara kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini karena 
jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek 
pengawasan. 

Namun Ida mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan 
tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan "Perbandingan antara jumlah 
pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil 
pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah 
kasus, "katanya. 
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Judul Menaker sebut kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan terus turun 
Nama Media antaranews.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2062286/menaker-sebut-kasus-

pelanggaran-norma-ketenagakerjaan-terus-turun 
Jurnalis Prisca Triferna Violleta 
Tanggal 2021-03-25 13:13:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisial, 
maupun represif yustisial s ehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mengalami penurunan dalam 
beberapa tahun terakhir. Menaker Ida dalam keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, menyatakan pada 2020 terdapat sekitar 11.000 
perusahaan melakukan pelanggaran, turun dari 21.000 perusahaan pada 2019. 

 

MENAKER SEBUT KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS 
TURUN 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kasus pelanggaran 
norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mengalami penurunan dalam 
beberapa tahun terakhir. 

Menaker Ida dalam keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima 
di Jakarta, Kamis, menyatakan pada 2020 terdapat sekitar 11.000 perusahaan melakukan 
pelanggaran, turun dari 21.000 perusahaan pada 2019. 
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Begitu juga dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan di mana pada 2019 terjadi sekitar 
35.000 kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan. Angka itu turun pada 2020 menjadi 21.000 
kasus. 

Penurunan juga terjadi pada pelanggaran norma K3 dengan sekitar 13.000 kasus pada 2019 
turun menjadi 5.000 kasus pada 2020. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisial, maupun represif yustisial s ehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja," 
kata Menaker Ida. 

Dia menyebutkan pada 2020 terdapat 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah 
dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak 
pidana ringan. 

Terkait pengawasan ketenagakerjaan, Ida mengakui masih terdapat kendala, yaitu tidak 
seimbangnya jumlah pengawas dengan jumlah objek yang diawasi. 

Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah pengawas ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 
1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan 
jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus," demikian Ida. 
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Judul Menaker Ida: Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Terus Turun 
Nama Media merdeka.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-ida-kasus-pelanggaran-

norma-ketenagakerjaan-terus-turun.html 
Jurnalis Sulaeman 
Tanggal 2021-03-25 12:56:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait 
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Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat, jumlah kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas 
Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi 
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 
2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan 
pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, 
sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

 

MENAKER IDA: KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS TURUN 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat, jumlah kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas 
Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi 
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan 
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu 
perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu 
perusahaan. 

Begitu pun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan 
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 
ribu kasus setahun berikutnya. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja," 
katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan 
Tahun 2021 di Jakarta, ditulis Kamis (25/3). 

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah 
dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak 
pidana ringan. 

Adapun, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak 
sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan. Hingga 
triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 
orang. 

Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja 
yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " katanya. 

Dia pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan tugas 
negara untuk menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan. "Ini menambah keyakinan kita 
bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi 
contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya. 
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Dia menambahkan, sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yang merupakan instrumen pendukung 
kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk 
Pengawas Ketenagakerjaan, diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh 
stakeholders. 

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan 
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan 
pemangku kepentingan terkait," kata Ida Fauziyah. 

[azz]. 
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Judul Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan Terus Turun dalam 2 Tahun 
Terakhir 

Nama Media liputan6.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4515263/pelanggaran-norma-

ketenagakerjaan-terus-turun-dalam-2-tahun-terakhir 
Jurnalis Liputan6.com 
Tanggal 2021-03-25 12:30:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 
ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, 
maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan antara jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentunya merupakan tantangan tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan 
ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS 
kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan 
motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat 
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini 
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencatat, kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas 
Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi 
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 
dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan 
pelanggaran. Pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan 2020 
turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

 

PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS TURUN DALAM 2 TAHUN 
TERAKHIR 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencatat, kasus pelanggaran norma 
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas 
Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi 
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. 

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan 
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan 
melakukan pelanggaran, sedangkan 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan. 

Begitu pun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan . Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus 
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan 
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5 
ribu kasus setahun berikutnya. 

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan 
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak 
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja," 
katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan 
Tahun 2021 di Jakarta, ditulis Kamis (25/3/2021). 

Masih pada 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah dilakukan 
proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan. 

Adapun, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak 
sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan. Hingga 
triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 
orang. 

Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja 
yang tercatat mencapai 9,4 juta orang. 

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan 
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " katanya. 
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Dia pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan tugas 
negara untuk menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan. "Ini menambah keyakinan kita 
bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi 
contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya. 

Dia menambahkan, sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yang merupakan instrumen pendukung 
kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, seluruh jajaran Kemnaker, termasuk 
Pengawas Ketenagakerjaan, diminta untuk terus menyosialisasikannya kepada seluruh 
stakeholders. 

"Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut berperan memberikan informasi dan 
pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini kepada para pengusaha, pekerja, dan 
pemangku kepentingan terkait," kata Ida Fauziyah. 

Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com. 
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Judul Menaker Ungkap Jumlah Pengawas Pekerja Kalah dari Perusahaan 
Nama Media cnnindonesia.com 
Newstrend Kasus Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210324203815-92-

621747/menaker-ungkap-jumlah-pengawas-pekerja-kalah-dari-
perusahaan 

Jurnalis redaksi 
Tanggal 2021-03-25 12:07:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perbandingan jumlah pengawas dan 
perusahaan ini tentu merupakan tantangan tersendiri, 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh 
pengawas ketenagakerjaan baik yang persuasif maupun represif yustisia sehingga hak normatif 
para pekerja dan buruh dapat dipenuhi dan akhirnya meningkatkan produktivitas kerja 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari jumlah penyidikan tersebut sebanyak 24 
kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan, 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan jumlah pengawas tenaga kerja tidak 
sebanding dengan perusahaan . Pasalnya, jumlah pengawas tenaga kerja cuma 1.686 orang 
sampai dengan kuartal IV 2020. Sementara, berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
Perusahaan (WLKP) 2021, jumlah perusahaan mencapai 343 ribu. 

 

MENAKER UNGKAP JUMLAH PENGAWAS PEKERJA KALAH DARI PERUSAHAAN 

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan jumlah pengawas tenaga kerja 
tidak sebanding dengan perusahaan . Pasalnya, jumlah pengawas tenaga kerja cuma 1.686 
orang sampai dengan kuartal IV 2020. 

Sementara, berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) 2021, jumlah 
perusahaan mencapai 343 ribu. 

"Perbandingan jumlah pengawas dan perusahaan ini tentu merupakan tantangan tersendiri," 
ujarnya dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan 2021, Rabu (24/3). 
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Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang tercatat dari perusahaan tersebut sebanyak 9,4 juta 
orang. Dalam kesempatan itu, Ida juga memaparkan hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 
dua tahun terakhir menunjukkan penurunan jumlah kasus. 

Ia mengungkapkan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran turun dari 2019 sebanyak 
21 ribu perusahaan menjadi 11 ribu perusahaan di 2020. Kemudian, pelanggaran norma 
ketenagakerjaan sebanyak 35 ribu di 2019 berkurang menjadi 21 ribu di 2020. 

Serupa, pelanggaran norma K3 sebanyak 13 ribu di 2019 turun menjadi 12 ribu di 2020. 

"Pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan baik yang persuasif 
maupun represif yustisia sehingga hak normatif para pekerja dan buruh dapat dipenuhi dan 
akhirnya meningkatkan produktivitas kerja," tuturnya. 

"Dari jumlah penyidikan tersebut sebanyak 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana 
ringan," ucapnya. 

(ulf/sfr). 
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Judul Pekerja Migran Rentan Stres, Penyiapan Kesehatan Mental Belum 
Optimal 

Nama Media suaramerdeka.com 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Eva Trisiana (Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) 
Kemnaker) Untuk itu, Kemenaker memberikan perhatian secara serius terhadap kondisi 
psikologis dan kesehatan mental PMI sebelum diberangkatkan. Pengaturan ini maknanya adalah 
kondisi psikologi dianggap penting bagi calon PMI dalam pelaksanaan tugasnya 

neutral - Eva Trisiana (Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) 
Kemnaker) Namun hal yang terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih 
menjadi fokus perhatian 

positive - Eva Trisiana (Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) 
Kemnaker) Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan gambaran dan rekomendasi 

positive - Eva Trisiana (Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) 
Kemnaker) Ke depannya kami berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkret 
dalam mewujudkan tata kelola penempatan PMI, sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam 
peraturan perundang-undangan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menyadari situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara 
tempat bekerja, serta kecemasan dari keluarga yang ditinggalkan menjadi faktor pemicu stres 
pekerja migran Indonesia (PMI) . Bahkan ketidaksiapan kondisi psikologi dapat mengarah pada 
gangguan psikologis bagi PMI. Untuk itu, Kemenaker memberikan perhatian secara serius 
terhadap kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI sebelum diberangkatkan. Pengaturan ini 
maknanya adalah kondisi psikologi dianggap penting bagi calon PMI dalam pelaksanaan 
tugasnya," ujar Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) 
Kemnaker Eva Trisiana dalam seminar bertajuk ''Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI', di 
Jakarta pada Selasa (23/3). 
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PEKERJA MIGRAN RENTAN STRES, PENYIAPAN KESEHATAN MENTAL BELUM 
OPTIMAL 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menyadari situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi 
negara tempat bekerja, serta kecemasan dari keluarga yang ditinggalkan menjadi faktor pemicu 
stres pekerja migran Indonesia (PMI) . Bahkan ketidaksiapan kondisi psikologi dapat mengarah 
pada gangguan psikologis bagi PMI. 

Untuk itu, Kemenaker memberikan perhatian secara serius terhadap kondisi psikologis dan 
kesehatan mental PMI sebelum diberangkatkan. Pengaturan ini maknanya adalah kondisi 
psikologi dianggap penting bagi calon PMI dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Direktur 
Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker Eva Trisiana dalam 
seminar bertajuk ''Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI', di Jakarta pada Selasa (23/3). 

Eva mengatakan kebijakan itu sesuai amanah Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai salah satu dokumen bagi calon PMI. Bahkan, 
secara khusus, salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja migran 
mengacu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan 
Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 

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

Namun Eva Trisiana mengakui penerapan kebijakan itu masih belum optimal. Ketidaksiapan 
kondisi psikologi dapat mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis bagi PMI 
yang pada gilirannya berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara 
tujuan penempatan. 

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

Dia berharap ke depan kegiatan serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI tertentu atau 
negara tujuan penempatan tertentu, untuk dapat menggambarkan apakah terdapat perbedaan 
treatment signifikan terkait dengan intervensi psikologis. "Ke depannya kami berharap upaya-
upaya ini dapat memberikan kontribusi konkret dalam mewujudkan tata kelola penempatan PMI, 
sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya. 
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Judul Dukung Program BPJAMSOSTEK, Bupati Tabanan: Sejalan Dengan Visi 
Misi Kami 

Nama Media rri.co.id 
Newstrend Santunan Jaminan Kematian 
Halaman/URL https://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1006233/dukung-program-

bpjamsostek-bupati-tabanan-sejalan-dengan-visi-misi-kami 
Jurnalis Hikmat Raharjo Oetomo 
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Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 10.000.000 
News Value Rp 30.000.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - I Komang Gede Sanjaya (Bupati Tabanan) Ini memenuhi asas manfaat. Jadi luar biasa. 
Untuk masyarakat Tabanan semestinya ketika mengikuti program BPJAMSOSTEK sangat baik 

positive - I Komang Gede Sanjaya (Bupati Tabanan) Kita tinggal mengedukasi program-
programnya, sehingga pemahaman masyarakat Tabanan terhadap BPJAMSOSTEK, seluruhnya 
utuh dulu. Kalau sudah utuh, saya yakin pemerintah daerah akan mendukung kegiatan ini, akan 
membantu, baik menyosialisasikan termasuk mengajak masyarakat mendapatkan manfaat dari 
perlindungan sosial ketenagakerjaan ini, 

neutral - I Komang Gede Sanjaya (Bupati Tabanan) Memang jaminan sosial ketenagakerjana 
ada didalamnya. Untuk mencapai Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani, salah satu 
jaminan sosial ketenagakerjaan ini harus baik dulu, baru nanti masyarakat Tabanan bisa aman, 
unggul, dan madani 

positive - Toto Suharto (Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua 
(Banuspa),) Peserta ini kebetulan yang menerima dulunya adalah Manajer Operasional Badan 
Operasional Objek Wisata Tanah Lot, karena masih aktif sebagai peserta, mendapatkan santunan 
kematian sebesar Rp42 juta, kemudian yang Rp31,13 jutanya adalah tabungan, 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan santunan kepada ahli waris (alm) I Ketut 
Toya Adnyana. I Ketut Toya Adnyana sebelumnya adalah Manajer Operasional Badan 
Operasional Objek Wisata Tanah Lot yang dinyatakan meninggal dunia, Senin 1 Februari 2021. 
Almarhum meninggal dunia di RSUP Sanglah pada Pukul 15.22 WITA setelah mengalami 
serangan jantung. 
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DUKUNG PROGRAM BPJAMSOSTEK, BUPATI TABANAN: SEJALAN DENGAN VISI 
MISI KAMI 

Tabanan : BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan santunan kepada ahli waris 
(alm) I Ketut Toya Adnyana. 

I Ketut Toya Adnyana sebelumnya adalah Manajer Operasional Badan Operasional Objek Wisata 
Tanah Lot yang dinyatakan meninggal dunia, Senin 1 Februari 2021. 

Almarhum meninggal dunia di RSUP Sanglah pada Pukul 15.22 WITA setelah mengalami 
serangan jantung. 

Santunan yang diserahkan kepada Ni Ketut Sudiarsih selaku ahli waris berupa Jaminan Kematian 
(JKM) sebesar Rp31.134.450 dan Rp42.000.000 untuk Jaminan Hari Tua (JHT). 

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya mengapresiasi kepedulian BPJAMSOSTEK terhadap 
pekerja di lumbung padinya Bali tersebut. 

"Ini memenuhi asas manfaat. Jadi luar biasa. Untuk masyarakat Tabanan semestinya ketika 
mengikuti program BPJAMSOSTEK sangat baik," katanya disela-sela Sosialisasi Manfaat Program 
BPJS Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Sektor Pariwisata Khususnya DTW Tanah Lot, di Tabanan, 
Kamis (25/3/2021). 

"Kita tinggal mengedukasi program-programnya, sehingga pemahaman masyarakat Tabanan 
terhadap BPJAMSOSTEK, seluruhnya utuh dulu. Kalau sudah utuh, saya yakin pemerintah daerah 
akan mendukung kegiatan ini, akan membantu, baik menyosialisasikan termasuk mengajak 
masyarakat mendapatkan manfaat dari perlindungan sosial ketenagakerjaan ini," imbuhnya. 

I Komang Gede Sanjaya mengakui, program BPJAMSOSTEK sejalan dengan visi dan misi 
Pemerintah Kabupaten Tabanan. 

"Memang jaminan sosial ketenagakerjana ada didalamnya. Untuk mencapai Tabanan era baru 
yang aman, unggul, dan madani, salah satu jaminan sosial ketenagakerjaan ini harus baik dulu, 
baru nanti masyarakat Tabanan bisa aman, unggul, dan madani," ujarnya. 

Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Toto Suharto 
pada kesempatan yang sama mengatakan, penyerahan santunan ini wujud hadirnya pemerintah 
di tengah pekerja. 

"Peserta ini kebetulan yang menerima dulunya adalah Manajer Operasional Badan Operasional 
Objek Wisata Tanah Lot, karena masih aktif sebagai peserta, mendapatkan santunan kematian 
sebesar Rp42 juta, kemudian yang Rp31,13 jutanya adalah tabungan," jelasnya. 

Toto Suharto berharap, penyerahan santunan ini meningkatkan kepercayaan dan kepedulian 
masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. 

Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Tabanan mendukung gerakan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat pekerja. 

"Apalagi ini selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang pada poin ketiga 
untuk mewujudkan masyarakat aman, unggul, dan madani. Salah satu yang perlu diwujudkan 
untuk itu tentunya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan," ucapnya. 

Ia menilai, Pemerintah Kabupaten Tabanan selama ini memiliki komitmen kuat dalam 
mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan. 
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"Tinggal yang lain kita gerakkan, agar program BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi dianggap 
kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan," bebernya. 

"Kalau santunan bukan pengganti nyawa. Tetapi adalah bekal bagi yang ditinggalkan. Nilai 
kebaikan dari peserta dari kepala keluarga untuk keluarganya sebagai penyambung 
penghidupan," tutup Toto Suharto. 

Peserta BPJAMSOSTEK di Kabupaten Tabanan yang aktif hingga 24 Maret 2021 mencapai 17.010 
orang. 

Sedangkan peserta dari pekerja bukan penerima upah (PBPU) aktif sebanyak 1.079 orang. 

Dari sisi klaim, yang telah dibayarkan sejak 1 Januari 2021 hingga 28 Februari 2021 sebesar 
Rp12.004.516.831,98 untuk 856 kasus Jaminan Hari Tua (JHT). 

Sementara santunan Jaminan Kematian (JKM) Rp378.000.000 dengan 9 kasus, dan 10 kasus 
Jaminan Pensiun (JP) senilai Rp41.425.801,17. 
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Judul Daftar prakerja.go.id login Gelombang 16 dan Cara Kecilkan Foto KTP 
Nama Media tirto.id 
Newstrend Kartu Pra Kerja 
Halaman/URL https://tirto.id/daftar-prakerjagoid-login-gelombang-16-dan-cara-

kecilkan-foto-ktp-gbt8 
Jurnalis Nur Hidayah Perwitasari 
Tanggal 2021-03-25 11:20:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Gelombang 16 akan 
dibuka siang ini jam 12.00 WIB dengan kuota 300.000. Dengan demikian genaplah target kami 
untuk merekrut 2,7 juta di semester 1 tahun 2021. Jadwal penutupan akan kami komunikasikan 
segera, 

positive - Louisa Tuhatu (Head of Communication PMO Kartu Prakerja) Kami masih memantau 
kemajuan para penerima Kartu Prakerja dalam membeli pelatihan pertama. Menurut Permenko, 
mereka harus sudah membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 hari setelah ditetapkan sebagai 
penerima Kartu Prakerja. Bila tidak maka kepesertaannya akan dicabut. Nanti kami mungkin 
akan membuka gelombang tambahan untuk menampung ini 

 

Ringkasan 

Prakerja Gelombang 16 akan dibuka siang ini jam 12.00 WIB dengan kuota 300.000. Program 
Kartu Prakerja Gelombang 16 akan dibuka siang ini, Kamis (25/3/2021) pukul 12.00 WIB. 
"Gelombang 16 akan dibuka siang ini jam 12.00 WIB dengan kuota 300.000. Dengan demikian 
genaplah target kami untuk merekrut 2,7 juta di semester 1 tahun 2021. Jadwal penutupan akan 
kami komunikasikan segera," kata Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu. 

 

DAFTAR PRAKERJA.GO.ID LOGIN GELOMBANG 16 DAN CARA KECILKAN FOTO KTP 

Prakerja Gelombang 16 akan dibuka siang ini jam 12.00 WIB dengan kuota 300.000. Program 
Kartu Prakerja Gelombang 16 akan dibuka siang ini, Kamis (25/3/2021) pukul 12.00 WIB. 

"Gelombang 16 akan dibuka siang ini jam 12.00 WIB dengan kuota 300.000. Dengan demikian 
genaplah target kami untuk merekrut 2,7 juta di semester 1 tahun 2021. Jadwal penutupan akan 
kami komunikasikan segera," kata Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu. 

Meski begitu Louisa belum bisa memastikan apakah ini berupakan program Prakerja Gelombang 
terakhir pada semester 1 tahun 2021 atau nantinya masih akan dibuka gelombang tambahan. 
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Sebab, hingga saat ini pihaknya masih memantau apakah para penerima manfaat program 
Prakerja sudah membeli pelatihan tahap pertama atau belum. 

"Kami masih memantau kemajuan para penerima Kartu Prakerja dalam membeli pelatihan 
pertama. Menurut Permenko, mereka harus sudah membeli pelatihan pertama dalam waktu 30 
hari setelah ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja. Bila tidak maka kepesertaannya akan 
dicabut. Nanti kami mungkin akan membuka gelombang tambahan untuk menampung ini," 
tegasnya. 

Sementara itu, bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti program Prakerja Gelombang 16 bisa 
langsung mendaftar melalui laman resmi Prakerja yaitu di https://www.prakerja.go.id/ . 

Sedangkan bagi Anda yang sudah pernah membuat akun di laman Prakerja dan sebelumnya 
tidak lolos seleksi, Anda tak perlu membuat akun lagi untuk bisa mencoba peruntungan di 
Prakerja Gelombang 16. 

Caranya, Anda cukup menekan tombol "Gabung" pada gelombang yang sesuai preferensi untuk 
mengikuti seleksi selanjutnya atau seleksi Prakerja Gelombang 16. 

Bagi Anda yang nantinya lolos seleksi program Prakerja Gelombang 16 akan mendapat beberapa 
manfaat, di antaranya let gpt_inline2 = window. 

gpt_inline2.cmd.push(function() { gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', 
[[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-
passback').addService(gpt_inline2.pubads()).setTargeting('first_keyword', ['prakerja gelombang 
16']).setTargeting('channel', ['sosial budaya']).setTargeting('gdn_keyword', ['people 
society']).setTargeting('channel_group', ['supplement content']).setTargeting('noads_content', 
['false']); gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest(); 
gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs(); gpt_inline2.enableServices(); 
gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback'); }); Manfaat program Prakerja - Bantuan pelatihan 
sebesar Rp1 juta. 

- Dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp600 ribu 
selama 4 bulan. 

- Dana insentif pengisian tiga survei evaluasi sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp50 
ribu setiap survei. 

Saat ini ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 Lembaga Pelatihan yang dapat diakses melalui 
tujuh platform digital. 

Lantas bagaimana cara untuk mendaftar program Prakerja Gelombang 16? Cara buat akun 
Prakerja Gelombang 16 Jika Anda ingin melakukan pendaftaran program Prakerja maka Anda 
harus mengunjungi situs resminya di www.prakerja.go.id lalu buat akun dan mendaftar Kartu 
Prakerja. 

Cara buat akun: 1. Buka www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer kamu 2. 
Masukkan alamat email dan password Anda, jangan lupa centang kalimat "Saya menyetujui 
Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi yang berlaku" 3. Buka email yang sudah Anda 
daftarkan lalu tekan "Verifikasi Email Kamu" 4. Siapkan nomor Kartu Keluarga serta NIK kamu, 
masukkan data diri, dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pemeriksaan 
akun. Pastikan ukuran foto KTP maksimal 2 MB. 

Cara daftar Prakerja Gelombang 16 1. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi 
dan Kemampuan Dasar secara online 2. Klik "Gabung" pada Gelombang yang sedang dibuka 3. 
Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi Gelombang melalui SMS Cara agar lolos seleksi 
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Prakerja Gelombang 16 Agar lolos seleksi Prakerja Gelombang 16, Anda harus memenuhi syarat 
berdasarkan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu 
Prakerja yaitu merupakan WNI. 

Syarat agar lulus seleksi Kartu Prakerja, pelamar harus lolos beberapa layer verifikasi data, mulai 
dari verifikasi email, nomor ponsel, NIK, usia hingga lolos tes Tes Motivasi dan Kemampuan 
Dasar. 

Sehingga sebelum melakukan pendaftaran pastikan agar email dan nomor ponsel yang 
didaftarkan masih aktif. 

Selain itu nantinya setelah membuat akun dan mengisinya dengan komplit, Anda harus mengikuti 
Tes Motivasi & Kemampuan Dasar pada situs resmi Kartu Prakerja untuk memenuhi keseluruhan 
proses pendaftaran. 

Tes tersebut merupakan salah satu komponen yang wajib Anda ikuti untuk mendaftar dan 
mendapatkan manfaat Kartu Prakerja. Tes Motivasi & Kemampuan Dasar ini berdurasi maksimal 
25 menit. 

Anda bisa menggunakan alat bantu (kertas, pensil/pulpen) untuk menyelesaikan soal tes. Bahkan 
jika perlu siapkan kalkulator agar bisa lebih cepat dan tepat saat menyelesaikan tes yang 
berhubungan dengan angka. 

Tes seleksi gelombang di Prakerja ini tentu akan mempengaruhi kelolosan Anda, sebab setiap 
seleksi Prakerja mempunyai periode tertentu dan kuota. Pada saat Anda melakukan proses 
pendaftaran, jangan lupa untuk segera ikut seleksi gelombang agar tidak ketinggalan dan 
kehabisan kuota. 

Aturan baru program Prakerja Gelombang 16 Selain itu, ada beberapa aturan baru yang perlu 
Anda cermati pada program Prakerja 2021 kali ini, di antaranya: 1. Demi pemerataan, pada 
pelaksanaan Prakerja Gelombang 16 ini setiap KK dibatasi maksimal dua anggota keluarga yang 
bisa menjadi penerima Kartu Prakerja. 

2. Untuk mendorong pemerataan penerima bantuan dari Pemerintah dan duplikasi penerima 
bansos, maka Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada mereka yang menjadi Penerima 
Bansos Kemensos (DTKS), yang menerima Bantuan Subsidi Upah, Banpres Produktif Usaha Mikro 
(BPUM) maupun penerima Kartu Prakerja tahun 2020. 

Selain itu, menurut Louisa pada Prakerja 2021 ini yang sudah dinyatakan lolos seleksi maka dana 
bantuan akan langsung masuk ke dashboard. Namun masih ada syarat dan ketentuan yang 
berlaku sebelum Anda bisa membelanjakan uang tersebut. 

"Ada hal baru yang kami terapkan bagi penerima Kartu Prakerja tahun 2021. Setelah mereka 
dinyatakan lolos seleksi, dana bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta akan muncul di dashboard 
mereka. Tetapi sebelum bisa membelanjakan uang itu untuk membeli pelatihan, mereka wajib 
menonton 3 video induksi yang masing-masing berdurasi sekitar 2-3 menit. Video induksi ini 
akan membantu mereka memahami cara kerja program Kartu Prakerja, cara membeli pelatihan 
dan menautkan rekening," tegasnya. 

Cara sukses upload KTP Prakerja Gelombang 16 Upload foto KTP sebagai salah satu syarat daftar 
Prakerja sering kali menjadi kendala. Tak sedikit para pendaftar program ini yang mengalami 
kesulitan untuk upload foto KTP. Lantas bagaimana tips atau cara sukses untuk upload foto KTP? 
Berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan upload foto KTP serta 
ketentuan ukuran dan format file foto untuk pendaftaran Prakerja:  
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1. Bukan Fotokopi dan Seluruh Bagian KTP Berada Dalam Foto Salah satu penyebab gagalnya 
upload foto KTP ke akun Prakerja saat melakukan pendaftaran bisa juga disebabkan oleh foto 
yang tak sesuai ketentuan pendaftaran. 

Tim pelaksanaan Program Prakerja mengimbau agar pendaftar memastikan seluruh bagian dari 
KTP ada dalam foto yang diunggah. 

Adanya sebagian sisi KTP yang tak terlihat atau tak tampak, juga berpengaruh dalam proses 
verifikasi data nantinya. Selain itu pastikan foto KTP yang diunggah saat mendaftar adalah asli 
dan bukan fotokopi. 

2. Foto KTP Berukuran Maksimal 2MB Jika sudah mendapatkan foto KTP, pastikan ukuran file 
foto yang diunggah tak lebih dari ukuran 2 MB. Ukuran file foto yang melebihi ketentuan akan 
secara otomotis ditolak oleh mesin. 

3. Format Foto JPEG atau PNG Pastikan format foto yang di-upload adalah JPEG atau PNG. Jika 
format foto yang diunggah di luar dua format di atas maka mesin otomatis akan menolak 
unggahan. 

4. Pastikan NIK Terdaftar Selain syarat ukuran foto dan format filenya, pastikan juga nomor KTP 
Anda terdaftar saat akan mendaftar Prakerja Gelombang 14. 

Dalam FAQ di Kementerian Ketenagakerjaan, seorang calon pendaftar Prakerja menanyakan soal 
NIK yang tidak terdaftar atau didak ditemukan saat mendaftar Prakerja. 

Tim Kemnaker menjawab dengan mengatakan bahwa NIK tidak valid biasanya disebabkan : - 
Disdukcapil Kota/Kabupaten tempat peserta tinggal, belum melakukan update database atau 
sinkronisasi ke Disdukcapil Pusat. 

- Peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Dukcapil Pusat untuk verifikasi dan cek NIKnya 
terdaftar atau belum di Call Center : 1500537, Facebook : Ditjen Dukcapil, Whatsapp : 
08118005373, Twitter : @ccdukcapil, Email : callcenter.dukcapil@gmail.com dan SMS : 
08118005373. 

5. Koneksi Internet Jika semua syarat dokumen KTP sudah terpenuhi dan masih gagal 
mengunggah KTP, pastikan koneksi internet stabil. 

Sebaiknya mendaftar menggunakan laptop atau komputer bagi yang memiliki. Jika tak punya, 
pastikan koneksi pada ponsel juga stabil. 

Cara kompres atau mengecilkan file ukuran foto  

1. Kraken.io Cara mengecilkan ukuran file foto KTP di Kraken.io dapat dilakukan dalam tiga 
langkah, yaitu Choose File, pilih mode Optimasi Image, dan pilih Size. Kraken.io akan 
menampilkan informasi ukuran file foto setelah dikompres pada menu Summary. 

Lalu tinggal tunggu sejenak prosesnya, kemudian unduh saat selesai. Kraken.io juga 
memungkinkan untuk mengecilkan file foto dari non-folder komputer, yakni dari layanan cloud 
seperti Drive, Box, dan Dropbox. Mengenai outputnya nanti berupa file format ZIP. 

Kunjungi situs web Kraken.io pada tautan ini. 

2. Image Optimizer Cara mengecilkan ukuran file foto KTP di Image Optimizer dengan klik menu 
Choose File dari laman utama situs ini untuk mengambil file JPG dari folder komputer, lalu pilih 
Size (piksel) dan Quality, mulai Minimum hingga Best. 
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Kemudian, klik Optimize Now! untuk proses selanjutnya. Tunggu sejenak hingga tuntas, 
kemudian unduh file yang telah dikompres ukuran file-nya. Selesai. 

Lain itu, Image Optimizer juga menawarkan software untuk komputer yang bisa di-download 
gratis untuk penggunaan lebih praktis saat perangkat tak sedang terhubung dengan internet. 
Unduh di sini. 

Kunjungi situs web Image Optimizer melalui tautan ini . 

3. Pixlr Cara mengecilkan ukuran file foto KTP di Pixlr juga tidak kalah praktis dari Kraken.io dan 
Image Optimizer. 

Cara menggunakan situs web Pixlr dimulai dari klik menu OPEN IMAGE dari laman utama situs 
ini untuk mengambil foto dari folder komputer. Berikutnya klik tombol SAVE yang letaknya pada 
pojok kanan bawah. 

Di menu SAVE ini proses mengecilkan ukuran file foto KTP bisa dilakukan. Pada menu Quality 
geser bar ke persentase yang diinginkan, sambil memperhatikan output ukuran file foto yang 
terletak di bawah indikator kualitas LOW MED HIGH. 

Jika bar digeser ke kiri, ukuran file foto akan secara otomatis semakin mengecil dan sebaliknya. 
Bila sudah dirasa mencapai 2MB, silakan klik tombol DOWNLOAD untuk menyimpan hasil 
kompres foto ke komputer. 

Kunjungi situs web Pixlr melalui tautan ini. 
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Judul Kejagung Periksa 4 Kerabat Direktur Pengembangan Investasi BPJS 
Ketenagakerjaan sebagai Saksi 

Nama Media kompas.com 
Newstrend Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan 
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/03/25/10414531/kejagung-

periksa-4-kerabat-direktur-pengembangan-investasi-bpjs 
Jurnalis Tsarina Maharani 
Tanggal 2021-03-25 10:41:00 
Ukuran 0 
Warna Warna 
AD Value Rp 17.500.000 
News Value Rp 52.500.000 
Kategori Ditjen PHI & Jamsos 
Layanan Korporasi 
Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

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

negative - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus) Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu 
sampai 3 tahun bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang 
keuangan masih potensi 

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

null - Febrie Adriansyah (Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) 
Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3 tahun 
bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan masih 
potensi 

 

Ringkasan 

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa empat orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi 
pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (24/3/2021). 
Saksi yang diperiksa adalah para kerabat Direktur Pengembangan Investasi BPJS 
Ketenagakerjaan, yaitu ER, FRB, MI, dan YS. 
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KEJAGUNG PERIKSA 4 KERABAT DIREKTUR PENGEMBANGAN INVESTASI BPJS 
KETENAGAKERJAAN SEBAGAI SAKSI 

JAKARTA, - Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa empat orang saksi terkait dugaan tindak 
pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan, Rabu 
(24/3/2021). 

Saksi yang diperiksa adalah para kerabat Direktur Pengembangan Investasi BPJS 
Ketenagakerjaan, yaitu ER, FRB, MI, dan YS. 

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang 
perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS 
Ketenagakerjaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer 
Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021). 

Kasus tersebut ditangani oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 
(Jampidsus) berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021. 

Sejumlah dokumen sudah sempat disita Kejagung dalam penggeledahan kantor pusat BPJS 
Ketenagakerjaan di Jakarta pada 18 Januari 2021. Pemeriksaan saksi dimulai sejak 19 Januari 
2021. 

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah 
menyatakan, nilai kerugian tersebut masih dianalisis perihal kemungkinan risiko bisnis. 

"Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3 
tahun bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan 
masih potensi," kata Febrie di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (11/2/2021). 

 

  



 

152 
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