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Judul

: 9 (sembilan) Lompatan Besar Tangani Pengangguran

Sentimen : Positif
Ringkasan
Menteri Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat
sembilan strategi dan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan
yang makin kompleks akibat pandemi dan revolusi industri 4.0.
Kesembilan lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap
kerja, transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan,
transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi
pengawasan.
Sembilan strategi tersebut sangat penting, karena saat ini sektor ketenagakerjaan
Indonesia merasakan dampak luar biasa akibat pandemi Covid-19. Menurut data Badan
Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja
terdampak oleh pandemi Covid-19.
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BLT Subsidi Gaji Bakal Cair Lagi? Simak Persyaratannya

Nama Media
Newstrend
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https://economy.okezone.com/read/2021/01/26/320/2351176/bltsubsidi-gaji-bakal-cair-lagi-simak-persyaratannya
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Kementerian Ketenagakerjaan
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Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali

Ringkasan
BLT subsidi gaji Rp2,4 juta kembali disalurkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk
tahun anggaran 2020. BLT ini cair bagi pekerja yang belum mendapatkan BLT subsidi gaji.
Ida mengatakan, masih ada sejumlah rekening yang belum dapat tersalurkan BLT subsidi gaji.
Dikarenakan beberapa hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening
sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak
sesuai dengan NIK, dan dibekukan.

BLT SUBSIDI GAJI BAKAL CAIR LAGI? SIMAK PERSYARATANNYA
BLT subsidi gaji Rp2,4 juta kembali disalurkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk
tahun anggaran 2020. BLT ini cair bagi pekerja yang belum mendapatkan BLT subsidi gaji.
Ida mengatakan, masih ada sejumlah rekening yang belum dapat tersalurkan BLT subsidi gaji.
Dikarenakan beberapa hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening
sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak
sesuai dengan NIK, dan dibekukan.
Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah,
penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. Pada bulan Januari ini rekonsiliasi data
dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan dimintakan kembali ke
perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali.
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"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk
menyalurkan kembali," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah belum lama ini.
Menaker Mau Cairin BLT Subsidi Gaji Lagi, Ini Syaratnya (kmj).
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Kompetensi SDM Perlu Ditingkatkan
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Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan
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positive - Ida Fauziyah (Menaker) Sembilan lompatan tersebut antara lain reformasi birokrasi,
ekosistem digital siap kerja, transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan, transformasi
kewira-usahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan PMI, visi baruhubungan
industrial, danreformasipeng-awasan
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Sampai saat ini, Balai Latihan Kerja juga sudah melaksanakan
transformasi BLK melalui program 3R, yaitu. Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding. BLK yang
semula melaksanakan pelatihan dengan program yang dasar, kini mulai berkembang dengan
program-program unggulan didukung dengan instruktur yang kompeten di bidangnya serta
sarana prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kompetensi merupakan kata kunci
penting di dunia kerja saat ini. Selain berguna untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas
nasional, peningkatan kompetensi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
"Dengan SDM yang kompeten dan produktif, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan,'' ujar
Menaker Ida Fauziyah, dalam sambutan virtualnya pada acara Penandatanganan MoU BBPLK
Semarang dengan Perusahaan dan Dunia Usaha di Jakarta, kemarin.

KOMPETENSI SDM PERLU DITINGKATKAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kompetensi merupakan kata kunci
penting di dunia kerja saat ini. Selain berguna untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas
nasional, peningkatan kompetensi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
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"DenganSDM yang kompeten dan produktif, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan,'' ujar
Menaker Ida Fauziyah, dalam sambutan virtualnya pada acara Penandatanganan MoU BBPLK
Semarang dengan Perusahaan dan Dunia Usaha di Jakarta, kemarin.
Oleh karena itu, lanjut Ida, saat ini pemerintah terus mendorong program percepatan
peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi. Program ini bertujuan membantu masyarakat
yang memiliki keterbatasan latar belakang Pendidikan maupun ekonomi sehingga mereka
mampu meningkatkan keterampilan serta kompetensi dan mendapatkan sertifikasi profesi yang
diakui di dunia kerja.
"Program peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi juga sangat penting untuk menghadapi
tantangan ketenagakerjaan yang 'semakin kompleks di masa pandemi dan revolusi industri 4.0,"
kata Ida.
Pada Agustus 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 29,12 juta penduduk usia
kerja terdampak pandemi Covid-19. Adapun jumlah pengangguran pada Agustus
2020mencapai9,77jutaorang,' meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum pandemi.
"Banyak dari pengangguran tersebut yang membutuhkan peningkatan kompetensi agar bisa
kembali ke dunia kerja yang telah berubah akibat pandemi. Selain itu, revolusi industri 4.0 yang
salah satu dampaknya adalah proses otomasi industri juga telah menimbulkan disrupsi di sektor
ketenagakerjaan," sebut Ida.
McKinsey melalui penelitiannya memperkirakan ke depannya akan ada 23 juta pekerjaan hilang
dan akan ada 27-46 juta pekerjaan baru yang akan tumbuh. "Untuk mengantisipasi tumbuhnya
pekerjaan dan kompetensi baru tersebut tentunya membutuhkan program peningkatan
kompetensi dan sertifikasi yang mumpuni” papar lda.
Untuk itu, Ida mengungkapkan, Kemnaker melaksanakan sembilan lompatan besar sebagai
upaya untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. "Sembilan lompatan tersebut
antara lain reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi BLK, link and match
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan
penempatan PMI, visi baruhubungan industrial, dan reformasi pengawasan," ujar Ida.
Dari sembilan lompatan tersebut ada beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK, yaitu
transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan.
"Sampai saat ini, Balai Latihan Kerja juga sudah melaksanakan transformasi BLK melalui program
3R, yaitu : Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding. BLK yang semula melaksanakan pelatihan
dengan program yang dasar, kini mulai berkembang dengan program-program unggulan
didukung dengan instruktur yang kompeten di bidangnya serta sarana prasarana yang sesuai
dengan perkembangan teknologi," tandasnya.
*Uferdirantung
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Lompatan Besar Tangani Pengangguran
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Langkah yang akan dilakukan adalah
reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta link
and match ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kolaborasi antara industri dan dunia usaha
dengan BLK ini sangat penting dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya
pengangguran di Indonesia
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semua ini dilakukan supaya para pekerja yang
terdampak tetap bisa survive pada saat pandemi ini

Ringkasan
Menteri Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat sembilan
strategi dan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin
kompleks akibat pandemi dan revolusi industri 4.0.
"Langkah yang akan dilakukan adalah reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja,
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta link and match ketenagakerjaan," ujar Menaker Ida
saat penandatangan nota kesepahaman BBPLK Semarang dengan pelaku industri, dipantau
secara virtual dari Jakarta, Selasa (26/1/2021).

LOMPATAN BESAR TANGANI PENGANGGURAN
Menteri Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat sembilan
strategi dan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin
kompleks akibat pandemi dan revolusi industri 4.0.
"Langkah yang akan dilakukan adalah reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja,
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta link and match ketenagakerjaan," ujar Menaker Ida
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saat penandatangan nota kesepahaman BBPLK Semarang dengan pelaku industri, dipantau
secara virtual dari Jakarta, Selasa (26/1/2021).
Seperti diketahui, angka pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 2,6 juta orang akibat
pandemi Covid-19. "Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) angka pengangguran menjadi
9,7 juta secara nasional, dan ini tentu ada kenaikan 2,6 juta," kata Ida dikutip kontributor "PR"
Satrio Widianto.
Dia mengatakan, Indonesia sebenarnya sudah menekan angka pengangguran sebelum pandemi
Covid-19 yakni menurun sekitar 7 juta orang. Namun, karena pandemi Covid 19, angkanya
kembali naik.
Mitigasi
Ida mengatakan, banyak pekerja terdampak Covid-19, mereka dari pekerja formal kemudian
bergeser menjadi pekerja informal. Meskipun demikian, pemerintah sudah melakukan mitigasi,
mulai dari mendorong keberlangsungan usaha hingga memberikan banyak insentif.
Selain itu, terdapat transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta
muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, dan reformasi
pengawasan.
Ida mengutarakan bahwa dari sembilan langkah tersebut, beberapa implementasinya berada di
BLK, yaitu transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan. Saat ini, ujarnya, BLK telah
melaksanakan transformasi melalui program 3R, yaitu reorientasi, revitalisasi, dan rebranding.
Dengan transformasi itu, BLK yang semula melaksanakan pelatihan dasar, kini mulai berkembang
dengan program unggulan didukung instruktur kompeten serta sarana yang sesuai dengan
perkembangan teknologi.
"Kolaborasi antara industri dan dunia usaha dengan BLK ini sangat penting dalam mengatasi
masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di Indonesia," kata Ida.
Selain itu, pemerintah juga sudah membuat program Kartu Prakerja, melakukan perluasan
tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan, serta program lainnya seperti padat karya
produktif dan infrastruktur. "Semua ini dilakukan supaya para pekerja yang terdampak tetap bisa
survive pada saat pandemi ini," ujar Ida.*#*
FAUZAN/ANIARA
caption:
SEJUMLAH buruh berjalan keluar saat jam pulang kerja di salah satu pabrik di Kota Tangerang,
Banten, Rabu (20/1/2021). Angka pengangguran di Indonesia menjadi 9,7 juta akibat pandemi
Covid-19**
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Menaker: Sembilan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari sembilan lompatan tersebut ada
beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu transformasi BLK dan link and match
ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah melaksanakan transformasi BLK yaitu
Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri
mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal di daerah masing-masing, maupun kegiatan
nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan karya alumni peserta BBPLK Semarang ada
yang sudah mengikuti kegiatan fashion show berskala internasional di Paris
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Target lainnya, agar para alumni dapat terus
berkarya, mengembangkan kompetensi yang dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun
berwirausaha
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK
Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK
Semarang dapat terus membawa manfaat serta bersinergi dalam mengatasi masalah
pengangguran dan ketenagakerjaan
positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas)
Kemenaker RI) Kami harap peserta pelatihan terpilih menjadi lulusan kompeten dan sukses serta
terserap di dunia usaha

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah
melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke
depan. Kesembilan lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap
kerja, transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi
kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.
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MENAKER: SEMBILAN STRATEGI PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah
melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke
depan.
Kesembilan lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja,
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi
kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.
"Dari sembilan lompatan tersebut ada beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu
transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah
melaksanakan transformasi BLK yaitu Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding, "kata Menaker
Ida Fauziyah saat menyampaikan sambutan secara virtual di Jakarta, Selasa (26/1).
Sambutan Menaker diberikan usai menyaksikan secara virtual acara penandatanganan nota
kesepahaman Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang dengan 19
perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang di Semarang.
Menaker Ida mengatakan, BLK yang semula melaksanakan pelatihan program dasar, kini mulai
berkembang melalui program unggulan dan didukung dengan instruktur yang kompeten di
bidangnya, serta sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi mutakhir.
Sebagai contoh, kata Menaker Ida, BBPLK Semarang yang semula hanya pelatihan operator
garmen atau menjahit dasar, saat ini sudah dilaksanakan program pelatihan desain busana.
Lulusannya pun tak hanya bisa menjadi seorang pekerja, tetapi dapat menjadi seorang
enterpreuner muda.
"Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal
di daerah masing-masing, maupun kegiatan nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan
karya alumni peserta BBPLK Semarang ada yang sudah mengikuti kegiatan fashion show
berskala internasional di Paris," ujar Ida.
Ditegaskan Menaker, kerja sama pendampingan perusahaan dan dunia usaha bagi lulusan
pelatihan BBPLK Semarang ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah
ketenagakerjaan.
Yakni dengan menjembatani antara industri sebagai penerima kerja dengan masyarakat sebagai
pencari kerja.
Melalui kerja sama pendampingan ini, Kemnaker menargetkan akan menghasilkan alumni BLK
kompeten, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun etos kerja yang diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan industri.
Sebab, hal ini akan memudahkan industri dalam merekrut tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi
persyaratan yang dibutuhka. Sehingga terjadi kesesuaian (matching) antara supply and demand
tenaga kerja.
"Target lainnya, agar para alumni dapat terus berkarya, mengembangkan kompetensi yang
dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun berwirausaha," ujarnya.
Karenanya, lanjut Politisi PKB ini, kolaborasi antara industri dan dunia usaha dengan BLK sangat
penting dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di
Indonesia.
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"Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha
mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang dapat terus membawa manfaat serta
bersinergi dalam mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan," katanya.
Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, mengatakan, tujuan kerja sama dengan perusahaan
dan mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang adalah di samping untuk mengurangi
pengangguran, peningkatan kualitas kerja alumni pelatihan sangat diperlukan agar mereka
memiliki kompetensi baru yang diperlukan dunia usaha.
"Kami harap peserta pelatihan terpilih menjadi lulusan kompeten dan sukses serta terserap di
dunia usaha," katanya.
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Perekrutan Buruh Migran Ilegal Tetap Diminati
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Narasumber
negative - Dhani Catra Nugraha (Kepala Sub-Direktorat IV Reserse dan Kriminal Umum Polda
Kepri) Kami menemukan satu perempuan calon pekerja migran asal Jambi

Ringkasan
Kesekian kali Polda Kepulauan Riau membongkar bisnis perekrutan buruh migran ilegal di Batam.
Peraturan ambigu dan absennya jaring pengaman sosial bagi buruh migran ditengarai memicu
perekrutan ilegal tetap diminati, meski banyak negara menutup akses karena pandemi Co-vid19. Minggu (24/1/2021), polisi menggerebek penampungan pekerja ilegal di Kelurahan Tanjung
Riau di dekat Pelabuhan Internasional Sekupang.

PEREKRUTAN BURUH MIGRAN ILEGAL TETAP DIMINATI
Kesekian kali Polda Kepulauan Riau membongkar bisnis perekrutan buruh migran ilegal di Batam.
Peraturan ambigu dan absennya jaring pengaman sosial bagi buruh migran ditengarai memicu
perekrutan ilegal tetap diminati, meski banyak negara menutup akses karena pandemi Co-vid19.
Minggu (24/1/2021), polisi menggerebek penampungan pekerja ilegal di Kelurahan Tanjung Riau
di dekat Pelabuhan Internasional Sekupang.
"Kami menemukan satu perempuan calon pekerja migran asal Jambi," kata Kepala SubDirektorat IV Reserse dan Kriminal Umum Polda Kepri Ajun Komisaris Besar Dhani Catra Nugraha,
Selasa (26/1).
Di tempat sama, polisi meringkus Nur Asifah (36), yang mengaku ada lima perempuan calon
buruh migran asal Sumatera Utara, yang ditempatkan di Homestay Mamora, Kecamatan Batam
Centre. Semua korban telah diselamatkan polisi.
Tersangka menjalankan bisnis calo itu sejak 2020, dan dua kali memberangkatkan buruh migran
ilegal ke Malaysia dengan memungut Rp 10 juta dari setiap korban. (NDU)
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ILO: 255 Juta Lapangan Pekerjaan Hilang Akibat Pandemi
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negative - Guy Ryder (kepala ILO) Ini merupakan krisis paling parah bagi dunia kerja sejak
Depresi Hebat tahun 1930-an
negative - Guy Ryder (kepala ILO) Entah mereka tidak dapat bekerja mungkin karena
pembatasan pandemi atau kewajiban sosial atau mereka menyerah mencari pekerjaan. Jadi
bakat mereka, keterampilan mereka, energi mereka telah hilang, hilang dari keluarga mereka,
hilang dari masyarakat kita, hilang dari kita semua

Ringkasan
Organisasi Perburuhan Internasional PBB (ILO) menemukan bahwa 8,8% jam kerja global hilang
pada 2020 akibat pandemi Covid-19, jika dibandingkan dengan kuartal IV 2019. Jumlah itu setara
dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu, atau kira-kira empat kali lebih besar dari jumlah yang
hilang selama krisis keuangan global 2009.
"Ini merupakan krisis paling parah bagi dunia kerja sejak Depresi Hebat tahun 1930-an," kata
kepala ILO Guy Ryder kepada wartawan saat paparan virtual, Senin (25/1).

ILO: 255 JUTA LAPANGAN PEKERJAAN HILANG AKIBAT PANDEMI
Organisasi Perburuhan Internasional PBB (ILO) menemukan bahwa 8,8% jam kerja global hilang
pada 2020 akibat pandemi Covid-19, jika dibandingkan dengan kuartal IV 2019. Jumlah itu setara
dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu, atau kira-kira empat kali lebih besar dari jumlah yang
hilang selama krisis keuangan global 2009.
"Ini merupakan krisis paling parah bagi dunia kerja sejak Depresi Hebat tahun 1930-an," kata
kepala ILO Guy Ryder kepada wartawan saat paparan virtual, Senin (25/1).
Sejak muncul di Tiongkok lebih dari setahun yang lalu, virus itu telah menewaskan lebih dari 2,1
juta orang, menginfeksi puluhan juta orang, dan menghancurkan ekonomi global.
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Badan tenaga kerja PBB menjelaskan bahwa sekitar setengah dari jam kerja yang hilang dihitung
dari pengurangan jam kerja bagi mereka yang masih bekerja.
ILO juga menemukan bahwa pada 2021, Amerika, Eropa, dan Asia Tengah diperkirakan
mengalami kehilangan jam kerja lebih dari dua kali lipat dibandingkan di kawasan lain.
Menurut Ryder, dunia juga mengalami "tingkat kehilangan pekerjaan yang belum pernah terjadi
sebelumnya" tahun 2020.
Pengangguran global resmi melonjak 1,1 persen, atau 33 juta lebih banyak orang, menjadi total
220 juta dan tingkat pengangguran di seluruh dunia sebesar 6,5% pada 2020.
Ryder menekankan bahwa 81 juta orang lainnya tidak terdaftar sebagai pengangguran. tetapi
"keluar begitu saja dari pasar tenaga kerja".
"Entah mereka tidak dapat bekerja mungkin karena pembatasan pandemi atau kewajiban sosial
atau mereka menyerah mencari pekerjaan. Jadi bakat mereka, keterampilan mereka, energi
mereka telah hilang, hilang dari keluarga mereka, hilang dari masyarakat kita, hilang dari kita
semua," katanya.
Menurut ILO, jam kerja yang hilang pada 2020 menyusut pendapatan tenaga kerja global
sebesar 8,3%. Persentase itu berarti penurunan sekitar USS 3,7 triliun, atau 4,4% dari
keseluruhan produk domestik bruto (PDB) global.
Kemunculan beberapa vaksin yang aman dan efektif untuk melawan Covid-19 telah
meningkatkan harapan bahwa dunia dapat segera mengendalikan pandemi. Namun, ILO
memperingatkan bahwa prospek pemulihan pasar tenaga kerja global tahun ini "lambat, tidak
merata dan tidak pasti". [A F P/ Jazeera//U-5]
caption;
Industri penerbangan sangat terpukul oleh pandemi Covid-19 sehingga ribuan pekerja di-PHK.
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positive - Guy Ryder (kepala ILO) Angka luar biasa

Ringkasan
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, banyaknya pekerjaan yang hilang
sepanjang tahun lalu sangat signifikan akibat pandemi Covid-19. Jumlahnya bahkan empat kali
lebih banyak dibandingkan selama bagian terburuk dari krisis keuangan global pada 2009.
Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ ILO) memperkirakan,
pembatasan bisnis dan aktivitas sosial telah menghancurkan 8,8 persen dari semua jam kerja di
seluruh dunia pada tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu,
berkali-kali lipat dibandingkan dampak krisis keuangan pada lebih dari satu dekade lalu.

JUMLAH PEKERJAAN HILANG AKIBAT PANDEMI MELAMPAUI KRISIS 2009
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, banyaknya pekerjaan yang hilang
sepanjang tahun lalu sangat signifikan akibat pandemi Covid-19. Jumlahnya bahkan empat kali
lebih banyak dibandingkan selama bagian terburuk dari krisis keuangan global pada 2009.
Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ ILO) memperkirakan,
pembatasan bisnis dan aktivitas sosial telah menghancurkan 8,8 persen dari semua jam kerja di
seluruh dunia pada tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu,
berkali-kali lipat dibandingkan dampak krisis keuangan pada lebih dari satu dekade lalu.
Direktur Umum ILO Guy Ryder menyebutkan, pandemi menjadi krisis paling parah bagi dunia
kerja sejak Great Depression pada 1930-an. Dampaknya bahkan jauh lebih besar dibandingkan
krisis keuangan global. Dampak tersebut terbagi hampir sama antara pengurangan jam kerja
dan level kehilangan pekerjaan ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya.
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ILO mencatat, kebanyakan orang yang kehilangan pekerjaan memutuskan untuk tidak mencari
pekerjaan sama sekali. Kemungkinan karena pembatasan pada aktivitas bisnis yang biasanya
mempekerjakan dalam jumlah besar harus tergantung pada interaksi tatap muka, seperti
restoran, bar, toko dan hotel.
Penurunan jumlah pekerjaan tersebut setara dengan hilangnya 3,7 triliun dolar AS dalam
pendapatan secara global. Dampak lebih besar dirasakan pada perempuan dan pekerja muda.
"Angka luar biasa," ujar Ryder, dilansir di AP News, Senin (25/1).
Laporan ILO memperkirakan, pemulihan pada dunia kerja baru terjadi pada paruh kedua tahun
ini. Tapi, hal tersebut bergantung pada seberapa signifikan pengurangan infeksi virus corona
dan efektivitas vaksinasi.
Saat ini, infeksi meningkat atau tetap tinggi di banyak negara dan distribusi vaksin masih lambat
secara keseluruhan.
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negative - Dicky Budiman (Epidemiolog Universitas Griffith Australia) Kebijakan meloloskan WNA
dan memasukkan di saat situasi yang sangat serius ini adalah satu kesalahan
negative - Dicky Budiman (Epidemiolog Universitas Griffith Australia) Strain baru ini
mengkhawatirkan. Menyebabkan peningkatan kematian 70% cepat menular. Ini bisa menjadikan
situasi pandemi kita di Indonesia dan wilayahnya semakin memburuk
negative - Dicky Budiman (Epidemiolog Universitas Griffith Australia) Itu namanya menempatkan
Indonesia dalam situasi yang semakin rawan terjadi ini yang harus harus diperbaiki evaluasi
kebijakan ini harus dibatasi
positive - Irwan (Anggota Komisi V DPR RI) Pemerintah harus serius dan konsisten dalam
penanganan Covid-19 ini. PPKM dan pembatasan WNA ke Indonesia itu kita apresiasi, tetapi
pemerintah tidak bisa jadi teladan dan contoh masyarakat dalam penanganan Covid-19
negative - Irwan (Anggota Komisi V DPR RI) Pemerintah harus segera menjelaskan. Apa tidak
bisa konsisten dengan kebijakan pembatasan yang mereka keluarkan sendiri
neutral - Irwan (Politikus) Ini kan keputusan bersama pemerintah yang sudah dibahas dalam
rapat terbatas dengan Presiden. Menteri terkait harus laksanakan dan wujudkan di lapangan
neutral - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Pada Sabtu, 23 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines
dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT (Republik Rakyat
Tiongkok) dan 18 WNI
negative - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Seluruh penumpang asing (WNA dari China ) yang mendarat tersebut masuk
dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen
Imigrasi tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam
masa pandemi Covid-19
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positive - Ahmad Nursaleh (Kasubag Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid19 menuju tempat karantina
neutral - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Memang industri ini memerlukan orang orang yang paham membangunnya. Tidak serta merta
kita siap. Kita nggak siap, kita harus jujur itu. Tapi sekarang ini kita kerjakan. Jadi Juni atau Juli
siap kita kerjakan ini nanti tenaga asing yang mengerjakan, biarlah mengerjakan
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Untuk
pembatasan yang WNA ke Indonesia juga dilakukan perpanjangan pelarangan, tanggal 26
Januari sampai dengan 8 Februari 2021
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pelaku
perjalanan internasional yang berstatus WNA dari seluruh negara asing yang akan memasuki
Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang
memasuki Indonesia

Ringkasan
Pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dalam menjalankan aturan terkait larangan warga
negara asing (WNA) masuk Indonesia. Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman
menyayangkan, masuknya ratusan WNA China ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yang
belum terkendali. Ia menilai, pemerintah telah melakukan kesalahan dalam meloloskan 150an
WNA Tiongkok itu.

INKONSISTENSI PEMERINTAH, LARANG WNA KE INDONESIA TAPI BOLEHKAN 153
PEKERJA CHINA MASUK
Pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dalam menjalankan aturan terkait larangan warga
negara asing (WNA) masuk Indonesia. Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman
menyayangkan, masuknya ratusan WNA China ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yang
belum terkendali.
Ia menilai, pemerintah telah melakukan kesalahan dalam meloloskan 150an WNA Tiongkok itu.
"Kebijakan meloloskan WNA dan memasukkan di saat situasi yang sangat serius ini adalah satu
kesalahan," ujar Dicky kepada Tribunnews.com, Selasa (26/2/2021).
Dicky mengkhawatirkan, strain virus corona baru rawan masuk ketika WNA diizinkan berkegiatan
di tanah air. Menurutnya, virus Covid-19 baru yang berkembang memiliki kekuatan penularan
sangat tinggi dan meningkatkan angka kematian.
"Strain baru ini mengkhawatirkan. Menyebabkan peningkatan kematian 70% cepat menular. Ini
bisa menjadikan situasi pandemi kita di Indonesia dan wilayahnya semakin memburuk,"
sambungnya.
Diharapkan, pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan tersebut. Australia misalnya, sampai saat
ini melarang dan memperketat masuknya WNA dari berbagai negara untuk mencegah penularan
virus corona.
"Itu namanya menempatkan Indonesia dalam situasi yang semakin rawan terjadi ini yang harus
harus diperbaiki evaluasi kebijakan ini harus dibatasi," kata Dicky.
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Anggota Komisi V DPR RI Irwan juga menyatakan kecewanya terhadap sikap tidak konsisten
Pemerintah terkait larangan masuk bagi WNA ke Indonesia. Kabar masuknya 153 warga negara
asal China masuk ke Indonesia lewat Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu
(23/1/2021) menurut Irwan menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa menjadi teladan yang
baik bagi masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Pemerintah harus serius dan konsisten dalam penanganan Covid-19 ini. PPKM dan pembatasan
WNA ke Indonesia itu kita apresiasi, tetapi pemerintah tidak bisa jadi teladan dan contoh
masyarakat dalam penanganan Covid-19," kata Irwan kepada wartawan, Senin (25/1/2021).
Menurutnya, pemerintah telah bersikap diskriminatif dan tidak adil dengan membiarkan
membiarkan 153 warga negara China masuk ke Indonesia. Irwan meminta pemerintah segera
menjelaskan ke publik tentang kebijakan tersebut.
"Pemerintah harus segera menjelaskan. Apa tidak bisa konsisten dengan kebijakan pembatasan
yang mereka keluarkan sendiri," kata Wasekjen DPP Partai Demokrat itu.
Irwan menyebut, menteri terkait harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan PPKM dan
pelarangan WNA masuk ke Indonesia.
"Ini kan keputusan bersama pemerintah yang sudah dibahas dalam rapat terbatas dengan
Presiden. Menteri terkait harus laksanakan dan wujudkan di lapangan," tuturnya.
Sebelumnya, sebanyak 153 WNA dari China masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional
Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (23/1/2021). Masuknya WNA dari China di
tengah larangan WNA dari seluruh dunia memasuki Indonesia menjadi perbincangan publik. Tak
hanya kali ini, sebelumnya pada 2020, WNA asal China juga pernah masuk ke Indonesia,
khususnya ke Sulawesi Tenggara, di tengah larangan masuknya WNA dari seluruh dunia ke
dalam negeri.
Berikut dua peristiwa masuknya WNA dari China di tengah larangan WNA memasuki wilayah
Tanah Air di tengah pandemi Covid-19. Informasi tersebut dibenarkan Kasubbag Humas Ditjen
Imigrasi Ahmad Nursaleh ketika menanggapi isu kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China
yang beredar di media sosial.
"Pada Sabtu, 23 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou
dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan
18 WNI," kata Nursaleh, Senin (25/1/2021).
Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah melarang masuknya WNA dari seluruh dunia seiring
dengan meningkatnya penularan Covid-19. Kendati demikian berdasarkan Surat Edaran Dirjen
Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021 tentang pembatasan masuknya WNA, ada
beberapa kriteria yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan
resmi pejabat asing setingkat Menteri ke atas serta pemegang izin tinggal terbatas dan izin
tinggal tetap.
Nursaleh pun mengatakan, sebanyak 153 WNA China itu terdiri dari 150 orang dengan izin
tinggal terbatas (Itas) dan izin tinggal tetap (Itap), serta tiga orang pemegang visa diplomatik.
Karenanya, mereka pun diizinkan masuk ke Indonesia.
"Seluruh penumpang asing (WNA dari China ) yang mendarat tersebut masuk dalam kategori
orang asing yang diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang
pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi Covid19," kata Nursaleh.
21

Ia menambahkan, para penumpang pesawat tersebut juga telah diperiksa kesehatan dan
dokumen keimigrasiannya.
"Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 menuju tempat
karantina," ujar Nursaleh.
Masuknya 500 WNA dari China ke Sultra Pada akhir Juni hingga awal Juli 2020, 500 WNA asal
China masuk ke Indonesia melalui Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Mereka tiba secara bertahap di Bandara Haluoleo untuk bekerja di PT Virtue Dragon Nickel
Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara.
Masuknya 500 WNA asal China itu juga terjadi di tengah larangan WNA dari seluruh dunia masuk
ke wilayah Indonesia untuk mencegah penularan Covid-19. Perisitiwa tersebut juga memancing
reaksi keras dari publik lantaran mendapat protes keras dari masyarakat Sulawesi Tenggara.
Kendati demikian, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum
dan HAM tetap mengizinkan 500 TKA asal China itu masuk ke Indonesia.
Adapun Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
menyampaikan alasan pemerintah membolehkan masuknya WNA asal China di tengah
pelarangan tersebut. Luhut mengungkapkan, TKA China ini datang ke Sulawesi Tenggara dalam
proyek persiapan industri litium baterai.
Dia menegaskan bahwa para tenaga ini dibutuhkan untuk membangun industri di Indonesia.
Luhut mengatakan, kehadiran 500 pekerja China itu dibutuhkan karena Indonesia belum siap
mengerjakan proyek ini sendirian. Teknologi yang diterapkan dalam pabrik milik VDNI berasal
China, sementara SDM dalam negeri dinilai belum menguasainya.
"Memang industri ini memerlukan orang orang yang paham membangunnya. Tidak serta merta
kita siap. Kita nggak siap, kita harus jujur itu. Tapi sekarang ini kita kerjakan. Jadi Juni atau Juli
siap kita kerjakan ini nanti tenaga asing yang mengerjakan, biarlah mengerjakan," tegas Luhut.
Sebelumnya, beredar isu yang menyebut ada ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang
tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan foto yang tersebar di media sosial, orang-orang
yang disebut TKA itu tampak mengenakan alat pelindung diri saat tiba di Bandara SoekarnoHatta.
Diketahui, Pemerintah saat ini tengah menutup sementara masuknya WNA dari semua negara
sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Namun, berdasarkan Surat Edaran Dirjen
Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021, ada beberapa kriteria warga negara asing yang
diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan
resmi pejabat asing setingkat Menteri ke atas serta pemegang izin tinggal terbatas dan izin
tinggal tetap.
Larangan masuk WNA ke RI Diperpanjang Pemerintah resmi mengumumkan memperpanjang
pelarangan Warga Negara Asing ( WNA) masuk ke Indonesia mulai 26 Januari hingga 8 Februari
2021.
Hal tersebut diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan Press
Briefing terkait Program 3T, Gerakan Donor Plasma, UMKM Digital, serta Bantuan dan Solidaritas
Bencana, Kamis (21/1/2021).
"Untuk pembatasan yang WNA ke Indonesia juga dilakukan perpanjangan pelarangan, tanggal
26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021," kata Airlangga.
22

Dengan demikian, ini merupakan perpanjangan tahap ketiga dari pelarangan WNA masuk
Indonesia.
Sebelumnya, diketahui pemerintah melarang masuk WNA ke Indonesia mulai 1-14 Januari 2021.
Ketentuan ini menjadi tahap pertama pelarangan tersebut.
Hal ini sesuai dengan Surat Edaran 04/2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam
Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan Satgas Penanganan Covid-19.
Kemudian, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun
2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi Covid-19.
Surat tersebut berlaku Jumat (15/1/2021) hingga 25 Januari 2020.
SE itu diterbitkan untuk memperpanjang masa berlaku penerapan protokol kesehatan terhadap
pelaku perjalanan internasional dengan menambahkan beberapa ketentuan baru yang disertai
dengan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya
peningkatan penularan Covid-19 termasuk untuk Dalam SE Nomor 2, pemerintah menyatakan
menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia.
"Pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNA dari seluruh negara asing yang akan
memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara
dilarang memasuki Indonesia," demikian salah satu poin aturan bagi WNA yang dikutip dari
lembaran SE tersebut, Jumat.
(Tribunnews.com/Rina Ayu/Seno Trisulistyono/Ilham/Kompas.com) Sebagian artikel telah
tayang di Kompas.com: Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid19.
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positive - Asa Binsar Siregar (Ketua DPD APJATI Sumut) Ke depannya kita dapat bekerja sama,
berperan banyak untuk pengurangan pengangguran di Sumut khususnya yang ditempatkan di
luar negeri dan kita harus saling membantu
neutral - Asa Binsar Siregar (Ketua DPD APJATI Sumut) Mari sama-sama kita membangun
Sumut, ke depannya kami sangat memperhatikan dan akan sering berdiskusi dengan Pak
Gubernur untuk solusi masalah pengangguran di Sumut
positive - Edy Rahmayadi (Gubernur Sumatera Utara) Saya melihat perlu perbaikan dalam
pengelolaan tenaga kerja di Sumut, misalnya upah minimum. Saya lihat sebenarnya tahun 2021
turun sampai 2,8%. Kita mau buat bagaimana ada standar upah yang baik. Stimulus apa yang
bisa kita berikan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi dari sektor tenaga kerja. Kita juga harus
memperhatikan pengusaha, agar keduanya bisa nyaman
neutral - Edy Rahmayadi (Gubernur Sumatera Utara) Nanti saya minta untuk duduk bersama
dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam membahas UMP ini

Ringkasan
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Sumatera Utara (Sumut) akan
membantu Pemprov Sumut dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di
daerah ini. Hal itu disampaikan Ketua DPD APJATI Sumut Asa Binsar Siregar saat beraudiensi
dengan Gubernur Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa
(26/1/2021). Ia mengatakan, APJATI Sumut ke depan akan banyak berperan untuk mengurangi
pengangguran khususnya yang ditempatkan di luar negeri.
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APJATI TAWARKAN SOLUSI ATASI PENGANGGURAN DI SUMUT
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Sumatera Utara (Sumut) akan
membantu Pemprov Sumut dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di
daerah ini.
Hal itu disampaikan Ketua DPD APJATI Sumut Asa Binsar Siregar saat beraudiensi dengan
Gubernur Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (26/1/2021).
Ia mengatakan, APJATI Sumut ke depan akan banyak berperan untuk mengurangi
pengangguran khususnya yang ditempatkan di luar negeri.
"Ke depannya kita dapat bekerja sama, berperan banyak untuk pengurangan pengangguran di
Sumut khususnya yang ditempatkan di luar negeri dan kita harus saling membantu," katanya.
Selain itu, Binsar juga menyampaikan bahwa dalam kunjungan ini mengundang Gubernur Sumut
untuk hadir nantinya pada acara pelantikan DPD APJATI Sumut pada 29 Januari 2021.
"Mari sama-sama kita membangun Sumut, ke depannya kami sangat memperhatikan dan akan
sering berdiskusi dengan Pak Gubernur untuk solusi masalah pengangguran di Sumut," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berharap APJATI dapat mendukung
pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Edy menilai pengelolaan tenaga kerja di Sumatera Utara masih perlu perbaikan, diantaranya
sistem pengupahan.
"Saya melihat perlu perbaikan dalam pengelolaan tenaga kerja di Sumut, misalnya upah
minimum. Saya lihat sebenarnya tahun 2021 turun sampai 2,8%. Kita mau buat bagaimana ada
standar upah yang baik. Stimulus apa yang bisa kita berikan untuk perbaikan pertumbuhan
ekonomi dari sektor tenaga kerja. Kita juga harus memperhatikan pengusaha, agar keduanya
bisa nyaman," kata Edy Rahmayadi.
Dalam permasalahan ini, Edy meminta APJATI Sumut bersama dengan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) untuk mencari solusi.
"Nanti saya minta untuk duduk bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) dalam membahas UMP ini," katanya.
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Ringkasan
Pemerintah memang belum memberi kabar pasti pencairan Bantuan langsung tunai atau BLT
untuk pekerja . Namun tidak ada salahnya mengecek apakah nama kamu terdaftar sebagai
penerima bantuan, jika BLT telah dicairkan pemerintah. Dikutip dari situs Indonesiabaik.id, cek
nama penerima BLT bisa klik di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id . Selanjutnya, pekerja wajib
melakukan registrasi dan mengikuti langkah yang telah ditentukan.

CEK NAMA PENERIMA BLT DI SSO.BPJSKETENAGAKERJAAN.GO.ID, INI CARANYA
Pemerintah memang belum memberi kabar pasti pencairan Bantuan langsung tunai atau BLT
untuk pekerja . Namun tidak ada salahnya mengecek apakah nama kamu terdaftar sebagai
penerima bantuan, jika BLT telah dicairkan pemerintah.
Dikutip dari situs Indonesiabaik.id, cek nama penerima BLT bisa klik di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id . Selanjutnya, pekerja wajib melakukan registrasi dan mengikuti
langkah yang telah ditentukan.
Cara cek penerima BLT untuk pekerja di situs BPJSTKU Urutan cara cek penerima BLT untuk
pekerja berbeda bagi yang belum dan sudah melakukan registrasi di situs BPJSTKU Personal
Service.
A. Cara cek penerima BLT untuk pekerja yang belum registrasi 1. Klik link
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Pilih menu Daftar Pengguna 3. Pilih Segmen pekerja dan ketik
email yang akan digunakan, kemudian klik Kirim 4. Pekerja akan menerima Kode Verifikasi
Layanan BPJS Ketenagakerjaan di email yang digunakan untuk mendaftar 5. Ketik kode tersebut
di situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan klik verifikasi 6. Selanjutnya isi data diri dalam
Informasi Data Pengguna yang terdiri atas: NIK Nama Lengkap Tanggal Lahir Nomor Handphone
KPJ Kata Sandi Konfirmasi Kata Sandi Jika semua sudah diisi klik Kirim 8. Setelah selesai, pekerja
mendapatkan PIN yang dikirim lewat email atau pesan pendek di nomor handphone yang
didaftarkan.
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Jika Daftar Pengguna telah selesai, pekerja bisa mengikuti langkah cara cek penerima BLT untuk
pekerja yang telah registrasi.
B. Cara cek penerima BLT untuk pekerja yang telah registrasi Bagi yang telah berhasil melakukan
registrasi, berikut cara cek penerima BLT pekerja: 1. Klik link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 2.
Login dengan Alamat Email dan Password 3. Setelah login, pilih menu layanan 4. Pilih Kartu
digital pada menu layanan, pilih Kartu Digital 5. Pekerja bisa melihat status kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan di bagian bawah Kartu Digital.
Sesuai aturan pemerintah, BLT untuk pekerja hanya diberikan pada anggota aktif BPJS
Ketenagakerjaan. Status pekerja aktif atau non aktif dapat diketahui di link BPJSTKU Personal
Service sso.bpjsketenagakerjaan.go.id .
Selain menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah telah menetapkan syarat lain
bagi pekerja yang berhak memperoleh BLT. Beberapa syarat ini dapat diketahui di Dikutip dari
akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan.
Syarat penerima BLT untuk pekerja : Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pekerja/buruh penerima gaji/upah Terdaftar sebagai peserta
aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu
kepesertaan Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020 Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah
kurang dari Rp 5 juta sesuai laporan pada BPJS Ketenagakerjaan Memiliki rekening bank yang
aktif.
(row/pal).
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Narasumber
negative - Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI) Pemerintah harus menjelaskan urgensi datangnya
153 WNA tersebut
positive - Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI) WNA memiliki surat tes bebas covid-19 yang valid
dan melakukan karantina sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
neutral - Ahmad Nursaleh (Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Pada Sabtu 24 Januari 2021 telah mendarat mendarat pesawat China
Southern Airlines dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT
[China] dan 18 WNI
negative - Ahmad Nursaleh (Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham)) Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori
orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang
pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi covid19
negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Dari 153 WNA tersebut sudah memiliki izin kerja di 41 perusahaan dan izin tinggal terbatas
di Indonesia

Ringkasan
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menjelaskan urgensi serta dasar hukum
terkait kedatangan 153 warga negara asal China yang masuk ke Indonesia lewat Terminal III
Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Sabtu (23/1). Menurutnya, pemerintah juga harus
menerangkan soal konsistensi dalam menjalankan aturan terkait larangan warga negara asing
(WNA) masuk Indonesia yang telah diperpanjang sampai 8 Februari 2021.
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Terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan sebanyak 153 warga negara
China yang datang ke Indonesia memiliki izin kerja di 41 perusahaan. "Dari 153 WNA tersebut
sudah memiliki izin kerja di 41 perusahaan dan izin tinggal terbatas di Indonesia," terang Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK)
Kemennaker, Suhartono kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/1).

BAMSOET TANYA URGENSI 153 WN CHINA MASUK DI MASA PEMBATASAN
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menjelaskan urgensi serta dasar hukum
terkait kedatangan 153 warga negara asal China yang masuk ke Indonesia lewat Terminal III
Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Sabtu (23/1).
Menurutnya, pemerintah juga harus menerangkan soal konsistensi dalam menjalankan aturan
terkait larangan warga negara asing (WNA) masuk Indonesia yang telah diperpanjang sampai 8
Februari 2021.
"Pemerintah harus menjelaskan urgensi datangnya 153 WNA tersebut," kata pemilik sapaan
akrab Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (26/1).
Waketum Partai Golkar itu juga meminta pemerintah menyosialisasikan kelompok WNA yang
mendapatkan pengecualian untuk masuk ke Indonesia.
Menurutnya, sosialisasi itu penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang valid
mengenai kelompok WNA yang masih bisa masuk Indonesia. Apabila memang terdesak untuk
memasukkan WNA ke Indonesia, Bamsoet menambahkan, pemerintah harus memperketat
prosedur perizinan termasuk kondisi kesehatan dan kewajiban menerapkan protokol Covid-19.
"WNA memiliki surat tes bebas covid-19 yang valid dan melakukan karantina sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ahmad
Nursaleh mengklaim 153 WNA China yang tiba di Bandara Soetta pada Sabtu (23/1) masuk
kelompok yang dikecualikan. Menurutnya, pendatang dari China itu boleh masuk di tengah
pelarangan WNA masuk ke Indonesia.
"Pada Sabtu 24 Januari 2021 telah mendarat mendarat pesawat China Southern Airlines dari
Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT [China] dan 18 WNI,"
kata dia, Minggu (24/1).
"Seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang
diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan SE Dirjen Imigrasi tentang pembatasan
sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi covid-19," lanjut
dia.
Meski demikian, Ahmad tak merinci kategori ratusan WN China tersebut yang menyebabkannya
masuk kelompok yang dikecualikan.
Terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan sebanyak 153 warga negara
China yang datang ke Indonesia memiliki izin kerja di 41 perusahaan.
"Dari 153 WNA tersebut sudah memiliki izin kerja di 41 perusahaan dan izin tinggal terbatas di
Indonesia," terang Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Binapenta dan PKK) Kemennaker, Suhartono kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/1).
(mts/ain).
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positive - M Firman L Hakim (Kepala Polresta Banyumas) Kami berhasil mengamankan YUN pada
hari Kamis (21/1)
negative - M Firman L Hakim (Kepala Polresta Banyumas) Kendati YUN merupakan kepala cabang
perusahaan penempatan PMI tersebut, dalam kasus yang dialami LSA, pelaku bertindak
perorangan bukan atas nama perusahaan
neutral - M Firman L Hakim (Kepala Polresta Banyumas) Sementara untuk korban atas nama
LSA, hingga saat ini masih berada di Malaysia dan sedang diupayakan untuk pemulangan ke
Indonesia
positive - Joko Wiyono (Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Dinnakerkop UKM)
Kabupaten Banyumas) Cuma kadang-kadang di lapangan, orang ingin jalan pintas, mudah
diiming-imingi. Kami sebetulnya sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh kepala desa,
seluruh 'stakeholder', bahwa proses dan mekanisme pengiriman PMI itu ikuti saja prosedur yang
ada melalui perusahaan penempatan PMI yang resmi
positive - Joko Wiyono (Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Dinnakerkop UKM)
Kabupaten Banyumas) Saat sekarang pemerintah juga membatasi penempatan PMI di luar
negeri pada masa adaptasi kebiasaan baru yang berkaitan dengan pandemik COVID-19

Ringkasan
Menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) hingga saat ini masih menjadi pilihan sebagian orang
untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan bekerja di luar negeri. Apalagi pilihan
untuk menjadi pekerja migran itu didasari oleh tawaran penghasilan yang menggiurkan jika
dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri. Selain itu, minim-nya keterampilan dan lapangan
pekerjaan di Tanah Air menjadikan sebagian orang memilih bekerja sebagai PMI. Terkait dengan
hal itu, Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengimbau masyarakat
yang ingin bekerja sebagai PMI di luar negeri agar memenuhi persyaratan secara prosedural.
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DERITA PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL DI NEGERI ORANG
Menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) hingga saat ini masih menjadi pilihan sebagian orang
untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan bekerja di luar negeri.
Apalagi pilihan untuk menjadi pekerja migran itu didasari oleh tawaran penghasilan yang
menggiurkan jika dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri.
Selain itu, minim-nya keterampilan dan lapangan pekerjaan di Tanah Air menjadikan sebagian
orang memilih bekerja sebagai PMI.
Akan tetapi kurangnya pengetahuan yang dimiliki sebagian calon PMI justru mengakibatkan
mereka terjebak dalam berbagai permasalahan, seperti yang dialami seorang perempuan
berinisial LSA (20), warga Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Bukannya memperoleh penghasilan yang besar dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga
di Malaysia, LSA justru menghadapi permasalahan di Negeri Jiran itu karena dia ternyata
dipekerjakan secara nonprosedural.
Kasus yang dialami LSA ini berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas setelah menerima laporan dari keluarga korban pada
pertengahan bulan Januari 2021 yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan.
Setelah dilakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polresta Banyumas berhasil mengamankan
seorang perempuan berinisial YUN (42), warga Patikraja, Kabupaten Banyumas.
YUN yang merupakan kepala cabang salah satu perusahaan penempatan PMI yang berkantor di
Patikraja itu diketahui memberangkatkan LSA untuk bekerja di Malaysia secara nonprosedural
atau ilegal.
"Kami berhasil mengamankan YUN pada hari Kamis (21/1)," kata Kepala Polresta Banyumas
Komisaris Besar Polisi M Firman L Hakim didampingi Kepala Satreskrim Komisaris Berry di
Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (25/1).
Ia mengatakan sebelum diberangkatkan ke Malaysia sekitar bulan Januari 2020, LSA terlebih
dahulu menginap di rumah YUN selama satu minggu dan diberikan pelatihan terkait dengan adat
kebiasaan orang Malaysia maupun bahasa yang digunakan di Negeri Jiran itu sebagai bekal bagi
korban yang akan menjadi asisten rumah tangga.
Setelah menjalani pelatihan itu, LSA yang didampingi YUN berangkat ke Batam dengan
menggunakan pesawat terbang melalui Bandara Yogyakarta. Selanjutnya, mereka menuju
Malaysia dengan menggunakan kapal.
Saat menjalani pemeriksaan petugas Imigrasi, YUN mengatakan jika mereka hendak berlibur.
Bahkan, perempuan itu menunjukkan tiket perjalanan pergi-pulang kepada petugas Imigrasi.
Hal itu dilakukan YUN untuk mengelabui petugas karena paspor yang digunakan LSA bukan
paspor PMI, melainkan paspor kunjungan wisata.
Sesampainya di Malaysia, YUN bersama korban menemui yang merupakan kenalan pelaku dan
akhirnya LSA diantar ke rumah seseorang untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga
dengan upah sebesar 6.000 ringgit atau setara Rp20 juta.
Akan tetapi sejak bulan Mei 2020, LSA tidak bisa dihubungi keluarganya dan tidak dapat
dipulangkan ke Indonesia dengan alasan Malaysia sedang menerapkan "lockdown" ke luar
negeri.
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Pihak keluarga bersama pengacaranya sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan
perusahaan yang memberangkatkan LSA, namun korban belum juga bisa dipulangkan dengan
alasan Malaysia sedang menerapkan "lockdown".
Oleh karena itu, keluarga LSA melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banyumas yang
ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan mengamankan YUN.
"Kendati YUN merupakan kepala cabang perusahaan penempatan PMI tersebut, dalam kasus
yang dialami LSA, pelaku bertindak perorangan bukan atas nama perusahaan," ucap
Kasatreskrim menjelaskan.
YUN beserta barang bukti berupa satu set komputer jinjing, satu unit telepon pintar, serta satu
bundel fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijazah SD hingga SMA, dan biodata LSA
serta satu bundel persyaratan pengajuan paspor kunjungan atas nama korban telah diamankan
di Markas Polresta Banyumas guna penyidikan lebih lanjut.
Terkait dengan kasus tersebut, YUN bakal dijerat Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.
"Sementara untuk korban atas nama LSA, hingga saat ini masih berada di Malaysia dan sedang
diupayakan untuk pemulangan ke Indonesia," ujarnya.
17 Negara Kasus yang dihadapi LSA pun menjadi keprihatinan tersendiri bagi Dinas Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas karena masih
ada warga yang terjebak menjadi PMI nonprosedural.
Terkait dengan hal itu, Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengimbau
masyarakat yang ingin bekerja sebagai PMI di luar negeri agar memenuhi persyaratan secara
prosedural.
"Cuma kadang-kadang di lapangan, orang ingin jalan pintas, mudah diiming-imingi. Kami
sebetulnya sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh kepala desa, seluruh 'stakeholder',
bahwa proses dan mekanisme pengiriman PMI itu ikuti saja prosedur yang ada melalui
perusahaan penempatan PMI yang resmi," tutur dia.
Bahkan, kata dia, calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri harus mendapatkan
rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja.
Kendati demikian, Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas tetap membantu proses pemulangan
PMI nonprosedural agar mereka bisa kembali ke Tanah Air dengan selamat.
Berdasarkan data, Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas membantu pemulangan 10 PMI
nonprosedural yang menghadapi berbagai masalah di luar negeri.
"Saat sekarang pemerintah juga membatasi penempatan PMI di luar negeri pada masa adaptasi
kebiasaan baru yang berkaitan dengan pandemik COVID-19," kata Joko.
Menurut dia, pembatasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/1/PK.02.03/I/2021 tentang Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang dan
Taiwan tertanggal 7 Januari 2021.
Surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan kebijakan pemerintah Jepang dan Otoritas
Taiwan menutup penempatan PMI yang akan ditempatkan di kedua negara itu.
Selain itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021 tentang
Penempatan Negara Tujuan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi
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Kebiasaan Baru yang ditetapkan 7 Januari 2021, protokol kesehatan wajib diterapkan dalam
perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).
Surat keputusan tersebut juga menetapkan 17 negara tujuan penempatan PMI beserta sektor
dan skema penempatannya, yakni Hungaria dengan sektor pekerjaan industri permesinan atau
mesin pendingin pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan skema penempatan oleh
perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan.
Selanjutnya, Hong Kong dengan sektor PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan,
sedangkan skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI. Irak dengan semua sektor
pada pemberi kerja berbadan hukum kecuali sektor rumah tangga, sedangkan skema
penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan.
Kerajaan Arab Saudi dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, skema
penempatan oleh Badan Pelindungan PMI, penempatan oleh perusahaan penempatan PMI, dan
PMI perseorangan. Korea Selatan dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum,
sedangkan skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI, perusahaan penempatan PMI, dan
PMI perseorangan.
Maladewa dengan sektor industri perhotelan, restoran, kafe, dan/atau spa pada pemberi kerja
berbadan hukum, sedangkan skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI
perseorangan. Nigeria dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan
skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI.
Persatuan Emirat Arab dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum kecuali sektor
rumah tangga, sedangkan skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI, perusahaan
penempatan PMI, dan PMI perseorangan. Polandia dengan semua sektor pada pemberi kerja
berbadan hukum, sedangkan penempatan oleh Badan Pelindungan PMI dan perusahaan
penempatan PMI.
Qatar dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum kecuali sektor rumah tangga,
sedangkan skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI, perusahaan penempatan PMI, dan
PMI perseorangan. Rusia dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan
skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan.
Singapura dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum dan pemberi kerja
perseorangan, sedangkan skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI
perseorangan. Swedia dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan
skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan.
Swiss dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan skema
penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan. Turki dengan sektor
industri perhotelan, restoran, kafe, dan/atau spa (hospitality) pada pemberi kerja berbadan
hukum, sedangkan skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI
perseorangan.
Zambia dengan sektor pertambangan pada pemberi kerja berbadan hukum, dengan skema
penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan. Zimbabwe dengan sektor
pertambangan pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan skema penempatan oleh
perusahaan penempatan PMI (P to P) dan PMI perseorangan.
Oleh karena itu, calon PMI diharapkan memahami dan mengikuti ketentuan tersebut karena PMI
prosedural kadang menghadapi masalah, apalagi yang nonprosedural. Jangan sampai tergiur
oleh iming-iming mendapatkan penghasilan besar jika akhirnya menderita di negeri orang.
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positive - Romi Yudianto (Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno- Hatta) Pada
Sabtu, 23 Januari 2021, memang ada ratusan WNA yang masuk dan ditegaskan, ke-153 WNA
yang masuk itu sudah melalui dan mematuhi aturan yang berlaku
negative - Romi Yudianto (Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno- Hatta) Lalu
seorang penumpang berkewarganegaraan Somalia pemegang Izin tinggal tetap atau ITAP. Serta
tiga WN China lain pemegang izin tinggal diplomatik

Ringkasan
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat ada 153 warga negara asing atau
WNA asal China yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka
dinyatakan telah memenuhi aturan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
atau PPKM . Ratusan WNA tersebut datang ke Indonesia menggunakan maskapai China Southern
Airlines, dengan nomor penerbangan CZ387 dari Guangzhou. Dengan urutan, sebanyak 149
penumpang mengantongi izin tinggal terbatas atau ITAS berkewarganegaraan China. Ditegaskan
juga, bila rekomendasi izin bekerja bagi tenaga kerja asing merupakan bisnis inti Kementerian
Tenaga Kerja Republik Indonesia. Sementara, pihak imigrasi bertugas untuk memfasilitasi
pemberian izin tinggal jika sudah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang berlaku.

149 WNA CHINA MASUK RI PADA MASA PPKM, MILIKI IZIN TINGGAL TERBATAS
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat ada 153 warga negara asing atau
WNA asal China yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka
dinyatakan telah memenuhi aturan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
atau PPKM.
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Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Romi Yudianto mengatakan, warga
negara asing tersebut masuk ke Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan
tersebut yakni berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan
Perjalanan Internasional Selama COVID-19, serta Surat Edaran Nomor IMI 0103.GR.01.01 Tahun
2021 tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing ke Indonesia Selama Pandemi
COVID-19.
Seperti diketahui, pemerintah melarang WNA masuk ke Indonesia sampai batas waktu yang
belum ditentukan sejak 1 Januari 2021.
"Pada Sabtu, 23 Januari 2021, memang ada ratusan WNA yang masuk dan ditegaskan, ke-153
WNA yang masuk itu sudah melalui dan mematuhi aturan yang berlaku," katanya, Selasa, 26
Januari 2021.
Ratusan WNA tersebut datang ke Indonesia menggunakan maskapai China Southern Airlines,
dengan nomor penerbangan CZ387 dari Guangzhou. Dengan urutan, sebanyak 149 penumpang
mengantongi izin tinggal terbatas atau ITAS berkewarganegaraan China.
"Lalu seorang penumpang berkewarganegaraan Somalia pemegang Izin tinggal tetap atau ITAP.
Serta tiga WN China lain pemegang izin tinggal diplomatik," ujarnya.
Ditegaskan juga, bila rekomendasi izin bekerja bagi tenaga kerja asing merupakan bisnis inti
Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Sementara, pihak imigrasi bertugas untuk
memfasilitasi pemberian izin tinggal jika sudah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan
aturan perundang-undangan yang berlaku.
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positive - M Firman L Hakim (Kepala Polresta Banyumas) Kami berhasil mengamankan YUN pada
hari Kamis (21/1)
negative - M Firman L Hakim (Kepala Polresta Banyumas) Kendati YUN merupakan kepala cabang
perusahaan penempatan PMI tersebut, dalam kasus yang dialami LSA, pelaku bertindak
perorangan bukan atas nama perusahaan
neutral - M Firman L Hakim (Kepala Polresta Banyumas) Sementara untuk korban atas nama
LSA, hingga saat ini masih berada di Malaysia dan sedang diupayakan untuk pemulangan ke
Indonesia
positive - Joko Wiyono (Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Dinnakerkop UKM)
Kabupaten Banyumas) Cuma kadang-kadang di lapangan, orang ingin jalan pintas, mudah
diiming-imingi. Kami sebetulnya sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh kepala desa,
seluruh 'stakeholder', bahwa proses dan mekanisme pengiriman PMI itu ikuti saja prosedur yang
ada melalui perusahaan penempatan PMI yang resmi
positive - Joko Wiyono (Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Dinnakerkop UKM)
Kabupaten Banyumas) Saat sekarang pemerintah juga membatasi penempatan PMI di luar
negeri pada masa adaptasi kebiasaan baru yang berkaitan dengan pandemik COVID-19

Ringkasan
Menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) hingga saat ini masih menjadi pilihan sebagian orang
untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan bekerja di luar negeri. Apalagi pilihan
untuk menjadi pekerja migran itu didasari oleh tawaran penghasilan yang menggiurkan jika
dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri. Selain itu, minimnya keterampilan dan lapangan
pekerjaan di Tanah Air menjadikan sebagian orang memilih bekerja sebagai PMI. Terkait dengan
hal itu, Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengimbau masyarakat
yang ingin bekerja sebagai PMI di luar negeri agar memenuhi persyaratan secara prosedural.
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DERITA PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL DI NEGERI ORANG
Menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) hingga saat ini masih menjadi pilihan sebagian orang
untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan bekerja di luar negeri.
Apalagi pilihan untuk menjadi pekerja migran itu didasari oleh tawaran penghasilan yang
menggiurkan jika dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri.
Selain itu, minim-nya keterampilan dan lapangan pekerjaan di Tanah Air menjadikan sebagian
orang memilih bekerja sebagai PMI.
Akan tetapi kurangnya pengetahuan yang dimiliki sebagian calon PMI justru mengakibatkan
mereka terjebak dalam berbagai permasalahan, seperti yang dialami seorang perempuan
berinisial LSA (20), warga Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Bukannya memperoleh penghasilan yang besar dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga
di Malaysia, LSA justru menghadapi permasalahan di Negeri Jiran itu karena dia ternyata
dipekerjakan secara nonprosedural.
Kasus yang dialami LSA ini berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas setelah menerima laporan dari keluarga korban pada
pertengahan bulan Januari 2021 yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan.
Setelah dilakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polresta Banyumas berhasil mengamankan
seorang perempuan berinisial YUN (42), warga Patikraja, Kabupaten Banyumas.
YUN yang merupakan kepala cabang salah satu perusahaan penempatan PMI yang berkantor di
Patikraja itu diketahui memberangkatkan LSA untuk bekerja di Malaysia secara nonprosedural
atau ilegal.
"Kami berhasil mengamankan YUN pada hari Kamis (21/1)," kata Kepala Polresta Banyumas
Komisaris Besar Polisi M Firman L Hakim didampingi Kepala Satreskrim Komisaris Berry di
Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (25/1).
Ia mengatakan sebelum diberangkatkan ke Malaysia sekitar bulan Januari 2020, LSA terlebih
dahulu menginap di rumah YUN selama satu minggu dan diberikan pelatihan terkait dengan adat
kebiasaan orang Malaysia maupun bahasa yang digunakan di Negeri Jiran itu sebagai bekal bagi
korban yang akan menjadi asisten rumah tangga.
Setelah menjalani pelatihan itu, LSA yang didampingi YUN berangkat ke Batam dengan
menggunakan pesawat terbang melalui Bandara Yogyakarta. Selanjutnya, mereka menuju
Malaysia dengan menggunakan kapal.
Saat menjalani pemeriksaan petugas Imigrasi, YUN mengatakan jika mereka hendak berlibur.
Bahkan, perempuan itu menunjukkan tiket perjalanan pergi-pulang kepada petugas Imigrasi.
Hal itu dilakukan YUN untuk mengelabui petugas karena paspor yang digunakan LSA bukan
paspor PMI, melainkan paspor kunjungan wisata.
Sesampainya di Malaysia, YUN bersama korban menemui yang merupakan kenalan pelaku dan
akhirnya LSA diantar ke rumah seseorang untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga
dengan upah sebesar 6.000 ringgit atau setara Rp20 juta.
Akan tetapi sejak bulan Mei 2020, LSA tidak bisa dihubungi keluarganya dan tidak dapat
dipulangkan ke Indonesia dengan alasan Malaysia sedang menerapkan "lockdown" ke luar
negeri.
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Pihak keluarga bersama pengacaranya sudah beberapa kali melakukan mediasi dengan
perusahaan yang memberangkatkan LSA, namun korban belum juga bisa dipulangkan dengan
alasan Malaysia sedang menerapkan "lockdown".
Oleh karena itu, keluarga LSA melaporkan kasus tersebut ke Polresta Banyumas yang
ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan mengamankan YUN.
"Kendati YUN merupakan kepala cabang perusahaan penempatan PMI tersebut, dalam kasus
yang dialami LSA, pelaku bertindak perorangan bukan atas nama perusahaan," ucap
Kasatreskrim menjelaskan.
YUN beserta barang bukti berupa satu set komputer jinjing, satu unit telepon pintar, serta satu
bundel fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijazah SD hingga SMA, dan biodata LSA
serta satu bundel persyaratan pengajuan paspor kunjungan atas nama korban telah diamankan
di Markas Polresta Banyumas guna penyidikan lebih lanjut.
Terkait dengan kasus tersebut, YUN bakal dijerat Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.
"Sementara untuk korban atas nama LSA, hingga saat ini masih berada di Malaysia dan sedang
diupayakan untuk pemulangan ke Indonesia," ujarnya.
17 Negara Kasus yang dihadapi LSA pun menjadi keprihatinan tersendiri bagi Dinas Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas karena masih
ada warga yang terjebak menjadi PMI nonprosedural.
Terkait dengan hal itu, Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengimbau
masyarakat yang ingin bekerja sebagai PMI di luar negeri agar memenuhi persyaratan secara
prosedural.
"Cuma kadang-kadang di lapangan, orang ingin jalan pintas, mudah diiming-imingi. Kami
sebetulnya sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh kepala desa, seluruh 'stakeholder',
bahwa proses dan mekanisme pengiriman PMI itu ikuti saja prosedur yang ada melalui
perusahaan penempatan PMI yang resmi," tutur dia.
Bahkan, kata dia, calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri harus mendapatkan
rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja.
Kendati demikian, Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas tetap membantu proses pemulangan
PMI nonprosedural agar mereka bisa kembali ke Tanah Air dengan selamat.
Berdasarkan data, Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas membantu pemulangan 10 PMI
nonprosedural yang menghadapi berbagai masalah di luar negeri.
"Saat sekarang pemerintah juga membatasi penempatan PMI di luar negeri pada masa adaptasi
kebiasaan baru yang berkaitan dengan pandemik COVID-19," kata Joko.
Menurut dia, pembatasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/1/PK.02.03/I/2021 tentang Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang dan
Taiwan tertanggal 7 Januari 2021.
Surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan kebijakan pemerintah Jepang dan Otoritas
Taiwan menutup penempatan PMI yang akan ditempatkan di kedua negara itu.
Selain itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021 tentang
Penempatan Negara Tujuan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi
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Kebiasaan Baru yang ditetapkan 7 Januari 2021, protokol kesehatan wajib diterapkan dalam
perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).
Surat keputusan tersebut juga menetapkan 17 negara tujuan penempatan PMI beserta sektor
dan skema penempatannya, yakni Hungaria dengan sektor pekerjaan industri permesinan atau
mesin pendingin pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan skema penempatan oleh
perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan.
Selanjutnya, Hong Kong dengan sektor PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan,
sedangkan skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI. Irak dengan semua sektor
pada pemberi kerja berbadan hukum kecuali sektor rumah tangga, sedangkan skema
penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan.
Kerajaan Arab Saudi dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, skema
penempatan oleh Badan Pelindungan PMI, penempatan oleh perusahaan penempatan PMI, dan
PMI perseorangan. Korea Selatan dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum,
sedangkan skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI, perusahaan penempatan PMI, dan
PMI perseorangan.
Maladewa dengan sektor industri perhotelan, restoran, kafe, dan/atau spa pada pemberi kerja
berbadan hukum, sedangkan skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI
perseorangan. Nigeria dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan
skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI.
Persatuan Emirat Arab dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum kecuali sektor
rumah tangga, sedangkan skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI, perusahaan
penempatan PMI, dan PMI perseorangan. Polandia dengan semua sektor pada pemberi kerja
berbadan hukum, sedangkan penempatan oleh Badan Pelindungan PMI dan perusahaan
penempatan PMI.
Qatar dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum kecuali sektor rumah tangga,
sedangkan skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI, perusahaan penempatan PMI, dan
PMI perseorangan. Rusia dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan
skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan.
Singapura dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum dan pemberi kerja
perseorangan, sedangkan skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI
perseorangan. Swedia dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan
skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan.
Swiss dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan skema
penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan. Turki dengan sektor
industri perhotelan, restoran, kafe, dan/atau spa (hospitality) pada pemberi kerja berbadan
hukum, sedangkan skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI
perseorangan.
Zambia dengan sektor pertambangan pada pemberi kerja berbadan hukum, dengan skema
penempatan oleh perusahaan penempatan PMI dan PMI perseorangan. Zimbabwe dengan sektor
pertambangan pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan skema penempatan oleh
perusahaan penempatan PMI (P to P) dan PMI perseorangan.
Oleh karena itu, calon PMI diharapkan memahami dan mengikuti ketentuan tersebut karena PMI
prosedural kadang menghadapi masalah, apalagi yang nonprosedural. Jangan sampai tergiur
oleh iming-iming mendapatkan penghasilan besar jika akhirnya menderita di negeri orang.
.
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negative - Guy Ryder (kepala ILO) Itu setara dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu, atau kirakira empat kali lebih besar dari jumlah yang hilang selama krisis keuangan global 2009
negative - Guy Ryder (kepala ILO) Ini merupakan krisis paling parah bagi dunia kerja sejak
depresi hebat tahun 1930-an
negative - Guy Ryder (kepala ILO) Entah mereka tidak dapat bekerja mungkin karena
pembatasan pandemi atau kewajiban sosial atau mereka menyerah mencari pekerjaan
negative - Guy Ryder (kepala ILO) Jadi, bakat mereka, keterampilan mereka, energi mereka
telah hilang, hilang dari keluarga mereka, hilang dari masyarakat kita, hilang dari kita semua
neutral - Guy Ryder (kepala ILO) Itu berarti penurunan sekitar US$3,7 triliun, atau 4,4 persen
dari keseluruhan produk domestik bruto (PDB) global

Ringkasan
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa mengungkapkan bahwa pandemi covid-19 berdampak besar
pada pekerjaan global, tahun lalu. Dalam sebuah studi baru, Organisasi Perburuhan Internasional
PBB (ILO) menemukan bahwa 8,8% jam kerja global hilang pada 2020, dibandingkan dengan
kuartal keempat 2019. "Itu setara dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu, atau kira-kira empat
kali lebih besar dari jumlah yang hilang selama krisis keuangan global 2009," kata Kepala ILO
Guy Ryder kepada wartawan, Selasa (26/1).

ILO: DUNIA KEHILANGAN 255 JUTA LAPANGAN PEKERJAAN PADA 2020
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa mengungkapkan bahwa pandemi covid-19 berdampak besar
pada pekerjaan global, tahun lalu. Dalam sebuah studi baru, Organisasi Perburuhan Internasional
PBB (ILO) menemukan bahwa 8,8% jam kerja global hilang pada 2020, dibandingkan dengan
kuartal keempat 2019.
40

"Itu setara dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu, atau kira-kira empat kali lebih besar dari
jumlah yang hilang selama krisis keuangan global 2009," kata Kepala ILO Guy Ryder kepada
wartawan, Selasa (26/1).
"Ini merupakan krisis paling parah bagi dunia kerja sejak depresi hebat tahun 1930-an,"
imbuhnya.
Badan tenaga kerja PBB menjelaskan bahwa sekitar setengah dari jam kerja yang hilang dihitung
dari pengurangan jam kerja bagi mereka yang masih bekerja. Tetapi dunia juga mengalami
tingkat kehilangan pekerjaan yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun lalu.
Pengangguran global melonjak 1,1% atau sebesar 33 juta, menjadi total 220 juta. Tahun lalu,
tingkat pengangguran di seluruh dunia mencapai 6,5%. Ryder menekankan bahwa 81 juta orang
lainnya tidak mendaftar sebagai pengangguran tetapi keluar begitu saja dari pasar tenaga kerja.
"Entah mereka tidak dapat bekerja mungkin karena pembatasan pandemi atau kewajiban sosial
atau mereka menyerah mencari pekerjaan," katanya.
"Jadi, bakat mereka, keterampilan mereka, energi mereka telah hilang, hilang dari keluarga
mereka, hilang dari masyarakat kita, hilang dari kita semua," imbuhnya.
ILO menuturkan, jam kerja yang hilang tahun lalu, menurunkan pendapatan kerja global sebesar
8,3%.
"Itu berarti penurunan sekitar US$3,7 triliun, atau 4,4 persen dari keseluruhan produk domestik
bruto (PDB) global," jelas ILO.
Munculnya beberapa vaksin yang aman dan efektif untuk melawan covid-19 telah meningkatkan
harapan bahwa dunia dapat segera mengendalikan pandemi. Tetapi ILO memperingatkan bahwa
prospek pemulihan pasar tenaga kerja global tahun ini lambat, tidak merata dan tidak pasti.
Organisasi tersebut menunjuk pada dampak yang tidak merata dari krisis terhadap pekerja
dunia, mempengaruhi perempuan dan pekerja yang lebih muda jauh lebih dari yang lain. Secara
global, kehilangan pekerjaan untuk perempuan tahun lalu mencapai 5%, dibandingkan dengan
laki-laki yang hanya mencapai 3,9%.
Perempuan lebih cenderung bekerja di sektor ekonomi yang terdampak lebih parah, dan juga
mengambil lebih banyak beban, misalnya, merawat anak-anak yang terpaksa tinggal di rumah
karena sekolah ditutup.
Pekerja yang lebih muda juga jauh lebih mungkin kehilangan pekerjaan, dengan kehilangan
pekerjaan di antara usia 15-24 tahun sebesar 8,7 persen secara global, dibandingkan dengan
3,7% untuk pekerja yang lebih tua.
Menurut temuan ILO, banyak anak muda juga menunda mencoba memasuki pasar tenaga kerja
mengingat kondisi yang rumit tahun lalu. Mereka memperingatkan bahwa benar-benar ada risiko
yang nyata dari hilangnya generasi.
Laporan yang dirilis Senin (25/1) ini juga menyoroti dampak yang tidak merata di berbagai
sektor, dengan akomodasi dan layanan makanan yang terkena dampak paling parah,
menunjukkan penurunan lapangan kerja lebih dari 20%.
Sebaliknya, lapangan kerja membengkak di bidang informasi dan komunikasi, serta di bidang
keuangan dan asuransi.
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Ke depan, ILO meminta negara-negara untuk memberikan dukungan khusus kepada kelompok
dan sektor yang terkena dampak paling parah, dan juga kepada sektor-sektor yang kemungkinan
dapat menghasilkan banyak pekerjaan dengan cepat.
Ini menekankan perlunya lebih banyak dukungan untuk negara-negara miskin dengan sumber
daya yang lebih sedikit untuk mempromosikan pemulihan lapangan kerja.
Laporan tersebut membuat sketsa tiga skenario pemulihan untuk 2021, tergantung pada
tindakan dukungan yang diberikan di tingkat nasional dan internasional. Skenario pesimistis
melihat tambahan penurunan 4,6% dalam jam kerja, dan bahkan skenario paling optimis
mengantisipasi bahwa jam kerja akan menyusut 1,3% tahun ini, setara dengan 36 juta pekerjaan
penuh waktu. (CNA/OL-6).
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari sembilan lompatan tersebut ada
beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu transformasi BLK dan link and match
ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah melaksanakan transformasi BLK yaitu
Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri
mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal di daerah masing-masing, maupun kegiatan
nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan karya alumni peserta BBPLK Semarang ada
yang sudah mengikuti kegiatan fashion show berskala internasional di Paris
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Target lainnya, agar para alumni dapat terus
berkarya, mengembangkan kompetensi yang dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun
berwirausaha
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK
Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK
Semarang dapat terus membawa manfaat serta bersinergi dalam mengatasi masalah
pengangguran dan ketenagakerjaan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah
melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke
depan. 9 Lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja,
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi
kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.
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9 STRATEGI KEMENAKER UNTUK PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah
melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke
depan.
9 Lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi
Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan,
pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru
hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.
"Dari sembilan lompatan tersebut ada beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu
transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah
melaksanakan transformasi BLK yaitu Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding, " kata Menaker
Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (26/1).
Dia menjelaskan, BLK yang semula melaksanakan pelatihan program dasar, kini mulai
berkembang melalui program unggulan dan didukung dengan instruktur yang kompeten di
bidangnya, serta sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi mutakhir.
Sebagai contoh, BBPLK Semarang yang semula hanya pelatihan operator garmen atau menjahit
dasar, saat ini sudah dilaksanakan program pelatihan desain busana. Lulusannya pun tak hanya
bisa menjadi seorang pekerja, tetapi dapat menjadi seorang entrepreneur muda.
"Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal
di daerah masing-masing, maupun kegiatan nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan
karya alumni peserta BBPLK Semarang ada yang sudah mengikuti kegiatan fashion show
berskala internasional di Paris," imbuhnya.
Selain itu, kerja sama pendampingan perusahaan dan dunia usaha bagi lulusan pelatihan BBPLK
Semarang ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yakni
dengan menjembatani antara industri sebagai penerima kerja dengan masyarakat sebagai
pencari kerja.
Melalui kerja sama pendampingan ini, Kemnaker menargetkan akan menghasilkan alumni BLK
kompeten, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun etos kerja yang diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan industri.
Sebab, hal ini akan memudahkan industri dalam merekrut tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi
persyaratan yang dibutuhkan. Sehingga terjadi kesesuaian (matching) antara supply and
demand tenaga kerja.
"Target lainnya, agar para alumni dapat terus berkarya, mengembangkan kompetensi yang
dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun berwirausaha," ujarnya.
Kolaborasi antara industri dan dunia usaha dengan BLK sangat penting dalam rangka mengatasi
masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di Indonesia. "Semoga penandatanganan
MoU antara BBPLK Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan
pelatihan BBPLK Semarang dapat terus membawa manfaat serta bersinergi dalam mengatasi
masalah pengangguran dan ketenagakerjaan," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz].
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari sembilan lompatan tersebut ada
beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu transformasi BLK dan link and match
ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah melaksanakan transformasi BLK yaitu
Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri
mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal di daerah masing-masing, maupun kegiatan
nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan karya alumni peserta BBPLK Semarang ada
yang sudah mengikuti kegiatan fashion show berskala internasional di Paris
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Target lainnya, agar para alumni dapat terus
berkarya, mengembangkan kompetensi yang dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun
berwirausaha
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK
Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK
Semarang dapat terus membawa manfaat serta bersinergi dalam mengatasi masalah
pengangguran dan ketenagakerjaan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan
ketenagakerjaan ke depan. Kesembilan lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi,
ekosistem digital siap kerja, transformasi Balai Latihan Kerja ( BLK ), link and match
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi
pengawasan.
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9 LOMPATAN MENAKER HADAPI TANTANGAN KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan
ketenagakerjaan ke depan.
Kesembilan lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja,
transformasi Balai Latihan Kerja ( BLK ), link and match ketenagakerjaan, transformasi
kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.
"Dari sembilan lompatan tersebut ada beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu
transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah
melaksanakan transformasi BLK yaitu Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding, " kata Menaker
Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (26/1/2021).
Lebih lanjut Menaker menjelaskan, BLK yang semula melaksanakan pelatihan program dasar,
kini mulai berkembang melalui program unggulan dan didukung dengan instruktur yang
kompeten di bidangnya, serta sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi mutakhir.
Sebagai contoh, BBPLK Semarang yang semula hanya pelatihan operator garmen atau menjahit
dasar, saat ini sudah dilaksanakan program pelatihan desain busana. Lulusannya pun tak hanya
bisa menjadi seorang pekerja, tetapi dapat menjadi seorang entrepreneur muda.
"Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal
di daerah masing-masing, maupun kegiatan nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan
karya alumni peserta BBPLK Semarang ada yang sudah mengikuti kegiatan fashion show
berskala internasional di Paris," jelas Menaker.
Selain itu, kerja sama pendampingan perusahaan dan dunia usaha bagi lulusan pelatihan BBPLK
Semarang ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yakni
dengan menjembatani antara industri sebagai penerima kerja dengan masyarakat sebagai
pencari kerja.
Melalui kerja sama pendampingan ini, Kemnaker menargetkan akan menghasilkan alumni BLK
kompeten, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun etos kerja yang diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan industri.
Sebab, hal ini akan memudahkan industri dalam merekrut tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi
persyaratan yang dibutuhkan. Sehingga terjadi kesesuaian ( matching ) antara supply and
demand tenaga kerja.
"Target lainnya, agar para alumni dapat terus berkarya, mengembangkan kompetensi yang
dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun berwirausaha," ujarnya.
Kolaborasi antara industri dan dunia usaha dengan BLK sangat penting dalam rangka mengatasi
masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di Indonesia.
"Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha
mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang dapat terus membawa manfaat serta
bersinergi dalam mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan," pungkasnya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari sembilan lompatan tersebut ada
beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu transformasi BLK dan link and match
ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah melaksanakan transformasi BLK yaitu
Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri
mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal di daerah masing-masing, maupun kegiatan
nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan karya alumni peserta BBPLK Semarang ada
yang sudah mengikuti kegiatan fashion show berskala internasional di Paris
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Target lainnya, agar para alumni dapat terus
berkarya, mengembangkan kompetensi yang dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun
berwirausaha
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK
Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK
Semarang dapat terus membawa manfaat serta bersinergi dalam mengatasi masalah
pengangguran dan ketenagakerjaan
positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas)
Kemenaker RI) Kami harap peserta pelatihan terpilih menjadi lulusan kompeten dan sukses serta
terserap di dunia usaha

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah melaksanakan sembilan lompatan besar. Hal ini dilakukan sebagai strategi
guna menghadapi tantangan ketenagakerjaan kedepan. Ida merinci kesembilan lompatan besar
tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi Balai Latihan Kerja
(BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta
47

muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial,
dan reformasi pengawasan.

MENAKER UNGKAP SEMBILAN STRATEGI HADAPI TANTANGAN KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah melaksanakan sembilan lompatan besar. Hal ini dilakukan sebagai strategi
guna menghadapi tantangan ketenagakerjaan kedepan.
Ida merinci kesembilan lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap
kerja, transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi
kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.
Ida mengungkap kesembilan strategi tersebut pada acara penandatanganan nota kesepahaman
Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang dengan 19 perusahaan dan dunia
usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang di Semarang.
"Dari sembilan lompatan tersebut ada beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu
transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah
melaksanakan transformasi BLK yaitu Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding, " kata Ida dalam
keterangan tertulis, Selasa (26/1/2021).
Lebih lanjut Ida mengatakan, BLK kini mulai berkembang melalui program unggulan dan
didukung dengan instruktur yang kompeten di bidangnya. Juga dengan sarana prasarana sesuai
perkembangan teknologi mutakhir. Menurutnya, BLK kini tak lagi sekadar pelatihan program
dasar saja.
Ida pun mencontohkan, BBPLK Semarang yang semula hanya pelatihan operator garmen atau
menjahit dasar, kini sudah berkembang menjadi program pelatihan desain busana. Lulusannya
pun tak hanya bisa menjadi seorang pekerja, tetapi dapat menjadi seorang entrepreneur muda.
"Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal
di daerah masing-masing, maupun kegiatan nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan
karya alumni peserta BBPLK Semarang ada yang sudah mengikuti kegiatan fashion show
berskala internasional di Paris," ujar Ida.
Ida menegaskan kerja sama pentingnya pendampingan perusahaan dan dunia usaha bagi
lulusan pelatihan BBPLK Semarang untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Salah satunya
dengan menjembatani industri sebagai penerima kerja dengan masyarakat sebagai pencari
kerja.
Melalui kerja sama tersebut, Ida berharap dapat menghasilkan alumni BLK yang kompeten, baik
dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun etos kerja yang dapat memenuhi kebutuhan
industri. Sebab menurutnya, hal ini akan memudahkan industri dalam merekrut tenaga kerja
sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan juga menghasilkan kesesuaian
(matching) antara supply (penawaran) dan demand (permintaan) tenaga kerja.
"Target lainnya, agar para alumni dapat terus berkarya, mengembangkan kompetensi yang
dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun berwirausaha," jelas Ida.
Oleh karena itu Ida menilai kolaborasi antara industri dan dunia usaha dengan BLK sangat
penting dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di
Indonesia.
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"Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha
mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang dapat terus membawa manfaat serta
bersinergi dalam mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan," tutur Ida.
Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan yang juga hadir mengungkap tujuan kerja sama
dengan perusahaan dan mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang adalah tak hanya
untuk mengurangi pengangguran. Tapi juga demi peningkatan kualitas kerja alumni pelatihan
agar mereka memiliki kompetensi baru yang diperlukan dunia usaha.
"Kami harap peserta pelatihan terpilih menjadi lulusan kompeten dan sukses serta terserap di
dunia usaha," pungkas Budi.
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positive - Asri Asri (Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Cabang Yogyakarta) Selama tahun
2020, ada 42.666 klaim yang telah BPJAMSOSTEK Cabang Yogyakarta beserta Kantor Cabang
Jajaran se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bayarkan
positive - Asri Basir (Kepala Cabang BPJamsostek DIY) Sedangkan untuk periode tanggal 4 s/d
25 Januari 2021, pihak kami telah membayarkan sebanyak 2.323 klaim dengan total pembayaran
sejumlah Rp 23,1 Miliar
positive - Asri Asri (Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Cabang Yogyakarta) Kami berharap
santunan yang telah diterima oleh para peserta maupun ahli waris dapat bermanfaat, terlebih
lagi di masa pandemi Covid-19 yang belum juga usai yang berdampak banyaknya terjadi PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja) kepada para peserta BPJAMSOSTEK

Ringkasan
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Yogyakarta membayarkan klaim hingga Rp382,6
miliar sepanjang 2020. Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Cabang Yogyakarta, Asri Basir
menyampaikan bahwa BPJAMSOSTEK Cabang Yogyakarta peserta Kantor Cabang Jajaran di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2020 telah membayarkan klaim sebesar
Rp382,6 miliar.

SEPANJANG 2020, BPJS KETENAGAKERJAAN YOGYAKARTA BAYARKAN KLAIM
RP382,6 MILIAR
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Yogyakarta membayarkan klaim hingga Rp382,6
miliar sepanjang 2020. Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Cabang Yogyakarta, Asri Basir
menyampaikan bahwa BPJAMSOSTEK Cabang Yogyakarta peserta Kantor Cabang Jajaran di
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wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2020 telah membayarkan klaim sebesar
Rp382,6 miliar.
"Selama tahun 2020, ada 42.666 klaim yang telah BPJAMSOSTEK Cabang Yogyakarta beserta
Kantor Cabang Jajaran se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bayarkan," ujar Asri Asri
menambahkan bahwa rincian klaim tersebut meliputi 33.449 Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)
dengan nominal sejumlah Rp 342,2 miliar.
Kemudian ada 3.100 Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berupa santunan dan biaya
perawatan dengan nominal sejumlah Rp 17,4 miliar.
Berikutnya, ada 5.701 klaim Jaminan Pensiun (JP) dengan nominal sejumlah Rp 7 miliar dan 416
Klaim Jaminan Kematian (JKM) berupa santunan yang telah diterima ahli waris dengan nominal
sejumlah Rp 16 miliar.
"Sedangkan untuk periode tanggal 4 s/d 25 Januari 2021, pihak kami telah membayarkan
sebanyak 2.323 klaim dengan total pembayaran sejumlah Rp 23,1 Miliar," tambah Asri Rincian
untuk klaim sepanjang Januari 2021 ini terdiri dari 1.813 Klaim JHT dengan nominal sejumlah
Rp 20,9 Miliar. JKK sebanyak 61 Klaim dengan nominal sejumlah Rp 310 Juta. JP sebanyak 416
Klaim dengan nominal sejumlah Rp 486 Juta. dan Klaim JKM sebanyak 33 Klaim dengan nominal
sejumlah Rp1,3 miliar.
"Kami berharap santunan yang telah diterima oleh para peserta maupun ahli waris dapat
bermanfaat, terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 yang belum juga usai yang berdampak
banyaknya terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada para peserta BPJAMSOSTEK," ucap
Asri Asri menghimbau kepada para peserta BPJAMSOSTEk yang telah memenuhi syarat dan
bermaksud mengajukan klaim untuk dapat mengajukan klaim secara daring melalui
lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id guna menghindari kerumunan sebagai upaya untuk
mencegah penyebaran COVID-19.
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positive - Haji Supardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur) Upaya yang
kita lakukan pada setiap PMI yang dikarantina di Rusunawa dengan melakukan swab dua kali,
untuk PMI yang positif saat menjalani swab pertama kali sudah teridentifikasi positif Covid-19
sehingga kami rujuk ke Rumah Sakit Labuhan Haji untuk perawatan
positive - Haji Supardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur) Saat ini
seluruh PMI gelombang pertama sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing, selama lima
hari karantina kebutuhan para PMI terpenuhi, termasuk pemantauan kesehatan oleh tim medis
guna memastikan kondisi kesehatan mereka

Ringkasan
Dari 160 orang Pekerja Migran Indonesia-PMI yang tiba ditanah air dan menjalani karantina di
Rusunawa Kayangan, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur dari hasil swab terdapat tiga orang
dinyatakan positif Covid-19. Saat ini ketiga PMI yang pulang dari Negeri Jiran Malaysia tersebut
tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Labuhan Haji.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur Haji Supardi ditemui RRI diruang
kerjanya menjelaskan ketiga PMI tersebut merupakan PMI yang datang pada gelombang kedua
pada 23 Januari 2021 yang lalu bersama 78 PMI lainnya terdiri dari 7 orang perempuan dan
sisanya adalah laki-laki. Mereka diketahui positif setelah menjalani swab pertama. Sedangkan
PMI lainnya masih menjalani masa karantina di Rusunawa Kayangan.

PULANG KETANAH AIR, TIGA PMI LOMBOK TIMUR POSITIF COVID-19
Dari 160 orang Pekerja Migran Indonesia-PMI yang tiba ditanah air dan menjalani karantina di
Rusunawa Kayangan, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur dari hasil swab terdapat tiga orang
dinyatakan positif Covid-19. Saat ini ketiga PMI yang pulang dari Negeri Jiran Malaysia tersebut
tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Labuhan Haji.
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Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur Haji Supardi ditemui RRI diruang
kerjanya menjelaskan ketiga PMI tersebut merupakan PMI yang datang pada gelombang kedua
pada 23 Januari 2021 yang lalu bersama 78 PMI lainnya terdiri dari 7 orang perempuan dan
sisanya adalah laki-laki. Mereka diketahui positif setelah menjalani swab pertama. Sedangkan
PMI lainnya masih menjalani masa karantina di Rusunawa Kayangan.
"Upaya yang kita lakukan pada setiap PMI yang dikarantina di Rusunawa dengan melakukan
swab dua kali, untuk PMI yang positif saat menjalani swab pertama kali sudah teridentifikasi
positif Covid-19 sehingga kami rujuk ke Rumah Sakit Labuhan Haji untuk perawatan,"
ungkapnya. Selasa (26/1) Dijelaskan Haji Supardi untuk kedatangan gelombang pertama PMI
dengan total 79 orang terdiri dari 77 orang dewasa dan dua anak-anak telah menjalani swab
untuk kedua kali dengan hasil tidak terdapat PMI yang terpapar Covid-19. Terdapat satu orang
meninggal dunia karena penyakit kronis saat empat hari menjalani karantina.
"Saat ini seluruh PMI gelombang pertama sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing,
selama lima hari karantina kebutuhan para PMI terpenuhi, termasuk pemantauan kesehatan oleh
tim medis guna memastikan kondisi kesehatan mereka," jelasnya.
Ditambahkannya kepulangan para PMI diperkirakan hingga 8 Februari nanti karena dari total
2200 PMI NTB yang targetkan pulang Januari ini belum semua terakomodir. Kepulangan para
PMI rata-rata habis karena kontrak dan overstay ditambah dengan adanya pandemi Covid-19
sehingga Pemerintah Malaysia mempermudah kepulangan mereka. YH.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari sembilan lompatan tersebut, ada
beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK, yaitu transformasi BLK dan link and match
ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah melaksanakan transformasi BLK, yaitu
reorientasi, revitalisasi dan rebranding
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri
mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal di daerah masing-masing, maupun kegiatan
nasional, seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan karya alumni peserta BBPLK Semarang, ada
yang sudah mengikuti kegiatan fashion show berskala internasional di Paris
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Target lainnya, agar para alumni dapat terus
berkarya, mengembangkan kompetensi yang dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun
berwirausaha

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) telah melaksanakan sembilan lompatan besar untuk
menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Kesembilan lompatan besar tersebut yakni
reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi balai latihan kerja (BLK), link and
match ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi
pengawasan.

HADAPI TANTANGAN, MENAKER KLAIM TELAH LAKSANAKAN 9 LOMPATAN
KETENAGAKERJAAN
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) telah melaksanakan sembilan lompatan besar untuk
menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Kesembilan lompatan besar tersebut yakni
54

reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi balai latihan kerja (BLK), link and
match ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi
pengawasan.
"Dari sembilan lompatan tersebut, ada beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK,
yaitu transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah
melaksanakan transformasi BLK, yaitu reorientasi, revitalisasi dan rebranding, " kata Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat menyampaikan sambutan secara virtual di
Jakarta, Selasa (26/1/2021).
Sambutan ini diberikannya usai menyaksikan secara virtual penandatanganan nota kesepahaman
Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BPPLK) Semarang dengan 19 perusahaan dan dunia
usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang, Jawa Tengah.
Menurut Ida, BLK yang semula melaksanakan pelatihan program dasar, kini mulai berkembang
melalui program unggulan, yang didukung instruktur kompeten di bidangnya, serta sarana
prasarana sesuai perkembangan teknologi mutakhir.
Sebagai contoh, BBPLK Semarang yang semula hanya pelatihan operator garmen atau menjahit
dasar, saat ini sudah dilaksanakan program pelatihan desain busana. Lulusannya pun tak hanya
bisa menjadi seorang pekerja, tetapi dapat menjadi seorang enterpreuner muda.
"Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal
di daerah masing-masing, maupun kegiatan nasional, seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan
karya alumni peserta BBPLK Semarang, ada yang sudah mengikuti kegiatan fashion show
berskala internasional di Paris," ujarnya.
Ida menambahkan, kerja sama pendampingan perusahaan dan dunia usaha bagi lulusan
pelatihan BBPLK Semarang merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah
ketenagakerjaan, yakni dengan menjembatani antara industri sebagai penerima kerja dengan
masyarakat sebagai pencari kerja.
Melalui kerja sama pendampingan ini, Kemnaker menargetkan akan menghasilkan alumni BLK
kompeten, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun etos kerja yang diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan industri. Hal ini akan memudahkan industri dalam merekrut tenaga
kerja sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan, sehingga terjadi kesesuaian
(matching) antara supply and demand tenaga kerja.
"Target lainnya, agar para alumni dapat terus berkarya, mengembangkan kompetensi yang
dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun berwirausaha," ujarnya.
Kolaborasi antara industri dan dunia usaha dengan BLK sangat penting dalam rangka mengatasi
masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di Indonesia.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan
kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kondisi perkonomian kita belum normal
kembali, saya kira diskusi tentang program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan
kembali pada tahun 2021

Ringkasan
Bantuan langsung tunai (BLT) dari BPJS Ketenagakerjaan berupa bantuan subsidi upah (BSU)
senilai Rp1,2 juta akan dilanjutkan oleh pemerintah. Rencananya BLT BPJS Ketenagakerjaan
termin 3 akan diterima jutaan karyawan di seluruh Indonesia tahun 2021 ini. BSU Rp1,2 juta
akan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.

ADA WACANA BSU TERMIN 3 TAHUN 2021, BEGINI CARA MENGECEK BLT BPJS
KETENAGAKERJAAN RP1,2 JUTA
Bantuan langsung tunai (BLT) dari BPJS Ketenagakerjaan berupa bantuan subsidi upah (BSU)
senilai Rp1,2 juta akan dilanjutkan oleh pemerintah. Rencananya BLT BPJS Ketenagakerjaan
termin 3 akan diterima jutaan karyawan di seluruh Indonesia tahun 2021 ini. BSU Rp1,2 juta
akan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.
Banyak masyarakat yang menunggu-nunggu kepastian pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan
karena pandemi Covid-19 belum juga usai.
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Sebagaimana dikabarkan Insulteng.com dalam artikel " Bocoran Pencairan BLT BPJS
Ketenagakerjaan Rp1,2 Juta, Cek di bsu.kemnaker.go.id ", sepanjang 2020, pemerintah telah
mencairkan BSU dalam 2 termin kepada 12,4 juta pekerja yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan.
Pemerintah menyatakan siap untuk melanjutkan program BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 3,
namun belum bisa dipastikan kapan waktu pencairannya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya memang sudah memberikan
sinyal program stimulus tersebut diupayakan pada 2021 berlanjut.
"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan
kembali program BSU," ujarnya, Senin 18 Januari 2021 lalu.
"Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko
Perekonomian," kata Menaker Ida Fauziyah .
"Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang program BSU ini
kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," ucap Ida.
Secara rinci, BLT BPJS Ketenagakerjaan termin I telah tersalurkan kepada 12.293.134 orang,
dengan realisasi anggaran mencapai Rp14.751.760.800.000 atau setara 99,11%.
Sedangkan BLT BPJS Ketenagakerjaan termin II telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang
dengan realisasi anggaran mencapai Ro14.693.022.800.000 atau jika dipersentasekan sebesar
98,71%.
Begini cara untuk mengecek penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah: 1. Melalui
https://bsu.kemnaker.go.id 2. Melalui https://kemnaker.go.id 3. Login melalui BPJSTK Mobile 4.
Login melalui Website sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 5. Melalui SMS 6. Melalui WhatsApp Selain
melalui web dan SMS kalian dapat mengecek lewat Whatsapp dengan nomor 08119115910 atau
08551500910.*** (Situr Wijaya/Insulteng).
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan
kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kondisi perkonomian kita belum normal
kembali, saya kira diskusi tentang program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan
kembali pada tahun 2021

Ringkasan
Bantuan langsung tunai (BLT) dari BPJS Ketenagakerjaan berupa bantuan subsidi upah (BSU)
senilai Rp1,2 juta akan dilanjutkan oleh pemerintah. Rencananya BLT BPJS Ketenagakerjaan
termin 3 akan diterima jutaan karyawan di seluruh Indonesia tahun 2021 ini. BSU Rp1,2 juta
akan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.

BAKAL ADA BSU TERMIN 3 TAHUN 2021, BEGINI CARA MENGECEK BLT BPJS
KETENAGAKERJAAN RP1,2 JUTA
Bantuan langsung tunai (BLT) dari BPJS Ketenagakerjaan berupa bantuan subsidi upah (BSU)
senilai Rp1,2 juta akan dilanjutkan oleh pemerintah. Rencananya BLT BPJS Ketenagakerjaan
termin 3 akan diterima jutaan karyawan di seluruh Indonesia tahun 2021 ini. BSU Rp1,2 juta
akan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.
Banyak masyarakat yang menunggu-nunggu kepastian pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan
karena pandemi Covid-19 belum juga usai.
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Sebagaimana dikabarkan Insulteng.com dalam artikel " Bocoran Pencairan BLT BPJS
Ketenagakerjaan Rp1,2 Juta, Cek di bsu.kemnaker.go.id ", sepanjang 2020, pemerintah telah
mencairkan BSU dalam 2 termin kepada 12,4 juta pekerja yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan.
Pemerintah menyatakan siap untuk melanjutkan program BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 3,
namun belum bisa dipastikan kapan waktu pencairannya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya memang sudah memberikan
sinyal program stimulus tersebut diupayakan pada 2021 berlanjut.
"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan
kembali program BSU," ujarnya, Senin 18 Januari 2021 lalu.
"Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko
Perekonomian," kata Menaker Ida Fauziyah .
"Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang program BSU ini
kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," ucap Ida.
Secara rinci, BLT BPJS Ketenagakerjaan termin I telah tersalurkan kepada 12.293.134 orang,
dengan realisasi anggaran mencapai Rp14.751.760.800.000 atau setara 99,11%.
Sedangkan BLT BPJS Ketenagakerjaan termin II telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang
dengan realisasi anggaran mencapai Ro14.693.022.800.000 atau jika dipersentasekan sebesar
98,71%.
Begini cara untuk mengecek penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah: 1. Melalui
https://bsu.kemnaker.go.id 2. Melalui https://kemnaker.go.id 3. Login melalui BPJSTK Mobile 4.
Login melalui Website sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 5. Melalui SMS 6. Melalui WhatsApp Selain
melalui web dan SMS kalian dapat mengecek lewat Whatsapp dengan nomor 08119115910 atau
08551500910.*** (Situr Wijaya/Insulteng).
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positive - Yudi Amrinal (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Cilincing) Hampir mendekati
14.000 klaim yang sudah kami bayarkan selama tahun 2020, apalagi semenjak pandemi Covid19 ini banyak yang dirumahkan, tenaga kerja berbondong-bondong mengambil Jaminan Hari
Tua (JHT). Pada akhirnya, semua merasakan dari manfaat JHT itu sendiri. Tabungan yang tenaga
kerja simpan selama bekerja, dapat dengan mudah diambil berikut dengan dana
pengembangannya
positive - Yudi Amrinal (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Cilincing) Pembayaran klaim kami
meningkat 72 persen sampai akhir 31 Desember 2020 kemarin. Tahun 2019 kita membayarkan
hampir Rp100 miliar, itu saja sudah sangat fantastis. Apalagi tahun 2020 yang mencapai lebih
dari Rp166 miliar
positive - Yudi Amrinal (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Cilincing) Kami berharap, di masa
pandemi ini, keselamatan tenaga kerja yang utama, pekerja harus sehat, kuat, unggul, dengan
tentunya budaya 3M dan K3 harus sudah menjadi hal yang biasa yang terus dilakukan untuk
melindungi pekerja dan meningkatkan produktifitas kerja pada semua sektor usaha dalam masa
pandemi Covid-19

Ringkasan
Hampir satu tahun pandemi Covid-19 terjadi hampir di semua negara, dampak yang terjadi
seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus membayang-bayangi karyawan. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) turut mengambil andil untuk
membayarkan seluruh hak peserta yang terdaftar. Sepanjang 2020, Kantor Cabang
BPJAMSOSTEK Jakarta Cilincing menggelontorkan dana sebesar Rp166.798.195.652.29 untuk
peserta yang mengambil klaim.
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PANDEMI COVID-19, PEMBAYARAN KLAIM JHT SANGAT FANTASTIS
Hampir satu tahun pandemi Covid-19 terjadi hampir di semua negara, dampak yang terjadi
seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus membayang-bayangi karyawan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) turut mengambil andil
untuk membayarkan seluruh hak peserta yang terdaftar. Sepanjang 2020, Kantor Cabang
BPJAMSOSTEK Jakarta Cilincing menggelontorkan dana sebesar Rp166.798.195.652.29 untuk
peserta yang mengambil klaim.
"Hampir mendekati 14.000 klaim yang sudah kami bayarkan selama tahun 2020, apalagi
semenjak pandemi Covid-19 ini banyak yang dirumahkan, tenaga kerja berbondong-bondong
mengambil Jaminan Hari Tua (JHT). Pada akhirnya, semua merasakan dari manfaat JHT itu
sendiri. Tabungan yang tenaga kerja simpan selama bekerja, dapat dengan mudah diambil
berikut dengan dana pengembangannya," ungkap Kepala Kantor Cabang (Kakacab)
BPJAMSOSTEK Jakarta Yudi Amrinal, di Jakarta, Selasa (26/1/2020).
Menurutnya, memasuki 2021, pandemi juga belum berangsung membaik. Angka yang tertular
Covid-19 semakin meningkat dan belum ada kepastian kapan akan segera berakhir.
Yudi mengatakan, BPJAMSOSTEK bersiap dengan semakin mengoptimalkan semua layanan
klaim dengan mengedepankan protokol kesehatan. Pihaknya juga mengedukasi kepada
perusahaan untuk tetap membayarkan kewajiban demi terjaminnya hak-hak tenaga kerja.
"Pembayaran klaim kami meningkat 72 persen sampai akhir 31 Desember 2020 kemarin. Tahun
2019 kita membayarkan hampir Rp100 miliar, itu saja sudah sangat fantastis. Apalagi tahun 2020
yang mencapai lebih dari Rp166 miliar," terangnya.
Menurut Yudi, peningkatan jumlah klaim dipicu dengan banyaknya tenaga kerja yang
dirumahkan. Apalagi daerah operasional Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Cilincing sendiri
berada di kawasan berikat industri. Pada 2020 klaim JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) mencapai
286 kasus, dengan jumlah pembayaran 3,195,988,471.29.
Sementara itu, dalam rangka menyambut bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional,
BPJAMSOSTEK mengangkat tema Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya
K3 pada semua sektor usaha.
"Kami berharap, di masa pandemi ini, keselamatan tenaga kerja yang utama, pekerja harus
sehat, kuat, unggul, dengan tentunya budaya 3M dan K3 harus sudah menjadi hal yang biasa
yang terus dilakukan untuk melindungi pekerja dan meningkatkan produktifitas kerja pada
semua sektor usaha dalam masa pandemi Covid-19," cetus Yudi.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan
sembilan lompatan besar sebagai upaya kita untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke
depan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kolaborasi antara industri dan dunia usaha
dengan balai latihan kerja ini sangat penting dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan,
khususnya pengangguran di Indonesia

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengemukakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan telah melakukan sembilan strategi dan lompatan besar untuk menghadapi
tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat adanya pandemi dan berjalannya
revolusi industri 4.0.
"Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan sembilan lompatan besar sebagai upaya kita
untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan," ujar Menaker Ida dalam acara
penandatangan nota kesepahaman BBPLK Semarang dengan pelaku industri, dipantau virtual
dari Jakarta, Selasa.

STRATEGI MENAKER HADAPI KRISIS
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengemukakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan telah melakukan sembilan strategi dan lompatan besar untuk menghadapi
tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat adanya pandemi dan berjalannya
revolusi industri 4.0.
"Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan sembilan lompatan besar sebagai upaya kita
untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan," ujar Menaker Ida dalam acara
penandatangan nota kesepahaman BBPLK Semarang dengan pelaku industri, dipantau virtual
dari Jakarta, Selasa.
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Menaker mengatakan langkah yang akan dilakukan adalah reformasi birokrasi, ekosistem digital
siap kerja, transformasi balai latihan kerja (BLK), serta ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat
transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan
pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.
Ida mengutarakan bahwa dari sembilan langkah tersebut, beberapa implementasinya berada di
BLK, yaitu transformasi BLK dan ketenagakerjaan. Saat ini, ujarnya, BLK telah melaksanakan
transformasi melalui program 3R, yaitu reorientasi, revitalisasi dan rebranding.
Dengan transformasi itu, BLK yang semula melaksanakan pelatihan dasar, kini mulai berkembang
dengan program unggulan didukung instruktur kompeten serta sarana yang sesuai dengan
perkembangan teknologi.
Dia juga merujuk bagaimana penandatangan nota kesepahaman antara BBPLK Semarang
dengan 19 perusahaan dan dunia usaha itu merupakan contoh upaya untuk mengatasi masalah
ketenagakerjaan. Dengan menjembatani antara industri dengan para pencari kerja.
Hal itu penting, karena saat ini sektor ketenagakerjaan Indonesia merasakan dampak luar biasa
akibat pandemi Covid-19. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, terdapat
29,12 juta penduduk usia kerja terdampak oleh pandemi Covid-19.
Jumlah pengangguran berdasarkan data yang sama telah mencapai 9,77 juta orang. Angka itu
kemungkinan bisa bertambah seiring pandemi yang belum usai pada 2021. "Kolaborasi antara
industri dan dunia usaha dengan balai latihan kerja ini sangat penting dalam rangka mengatasi
masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di Indonesia," kata Ida. Ant/G-1.

63

Judul

Menaker Ida Jelaskan Sembilan Strategi Pembangunan
Ketenagakerjaan

Nama Media

merdeka.com

Newstrend
Halaman/URL

Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan
https://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-ida-jelaskan-sembilanstrategi-pembangunan-ketenagakerjaan.html

Jurnalis

Merdeka

Tanggal

2021-01-26 15:22:00

Ukuran
Warna

0
Warna

AD Value

Rp 17.500.000

News Value

Rp 52.500.000

Kategori

Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan
Sentimen

Korporasi
Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari sembilan lompatan tersebut ada
beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu transformasi BLK dan link and match
ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah melaksanakan transformasi BLK yaitu
Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri
mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal di daerah masing-masing, maupun kegiatan
nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan karya alumni peserta BBPLK Semarang ada
yang sudah mengikuti kegiatan fashion show berskala internasional di Paris
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Target lainnya, agar para alumni dapat terus
berkarya, mengembangkan kompetensi yang dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun
berwirausaha
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK
Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK
Semarang dapat terus membawa manfaat serta bersinergi dalam mengatasi masalah
pengangguran dan ketenagakerjaan
positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas)
Kemenaker RI) Kami harap peserta pelatihan terpilih menjadi lulusan kompeten dan sukses serta
terserap di dunia usaha

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah
melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke
depan. Kesembilan lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap
kerja, transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi
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kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.

MENAKER IDA JELASKAN SEMBILAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah
melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke
depan.
Kesembilan lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja,
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi
kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.
"Dari sembilan lompatan tersebut ada beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu
transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah
melaksanakan transformasi BLK yaitu Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding, " kata Menaker
Ida Fauziyah saat menyampaikan sambutan secara virtual di Jakarta, Selasa (26/1/2021).
Sambutan Menaker Ida diberikan usai menyaksikan secara virtual acara penandatanganan nota
kesepahaman Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BPPLK) Semarang dengan 19
perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang di Semarang.
Menaker Ida mengatakan, BLK yang semula melaksanakan pelatihan program dasar, kini mulai
berkembang melalui program unggulan dan didukung dengan instruktur yang kompeten di
bidangnya, serta sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi mutakhir.
Sebagai contoh, kata Menaker Ida, BBPLK Semarang yang semula hanya pelatihan operator
garmen atau menjahit dasar, saat ini sudah dilaksanakan program pelatihan desain busana.
Lulusannya pun tak hanya bisa menjadi seorang pekerja, tetapi dapat menjadi seorang
enterpreuner muda.
"Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal
di daerah masing-masing, maupun kegiatan nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan
karya alumni peserta BBPLK Semarang ada yang sudah mengikuti kegiatan fashion show
berskala internasional di Paris," ujar Menaker Ida.
Ditegaskan Menaker Ida, kerja sama pendampingan perusahaan dan dunia usaha bagi lulusan
pelatihan BBPLK Semarang ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah
ketenagakerjaan. Yakni dengan menjembatani antara industri sebagai penerima kerja dengan
masyarakat sebagai pencari kerja.
Melalui kerja sama pendampingan ini, Kemnaker menargetkan akan menghasilkan alumni BLK
kompeten, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun etos kerja yang diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan industri. Sebab, hal ini akan memudahkan industri dalam merekrut
tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan. Sehingga terjadi kesesuaian
(matching) antara supply and demand tenaga kerja.
"Target lainnya, agar para alumni dapat terus berkarya, mengembangkan kompetensi yang
dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun berwirausaha," ujarnya.
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Karenanya, lanjut Menaker Ida, kolaborasi antara industri dan dunia usaha dengan BLK sangat
penting dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di
Indonesia.
"Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha
mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang dapat terus membawa manfaat serta
bersinergi dalam mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan," katanya.
Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, mengatakan, tujuan kerja sama dengan perusahaan
dan mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang adalah di samping untuk mengurangi
pengangguran, peningkatan kualitas kerja alumni pelatihan sangat diperlukan agar mereka
memiliki kompetensi baru yang diperlukan dunia usaha.
"Kami harap peserta pelatihan terpilih menjadi lulusan kompeten dan sukses serta terserap di
dunia usaha," katanya.
[hhw].
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan
sembilan lompatan besar sebagai upaya kita untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke
depan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kolaborasi antara industri dan dunia usaha
dengan balai latihan kerja ini sangat penting dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan,
khususnya pengangguran di Indonesia

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengemukakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan telah melakukan sembilan strategi dan lompatan besar untuk menghadapi
tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat adanya pandemi dan berjalannya
revolusi industri 4.0. Menaker mengatakan langkah yang akan dilakukan adalah reformasi
birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi balai latihan kerja (BLK), serta link and match
ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat transformasi program perluasan kesempatan kerja,
pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial,
dan reformasi pengawasan.

MENAKER JELASKAN SEMBILAN STRATEGI HADAPI TANTANGAN
KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengemukakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan telah melakukan sembilan strategi dan lompatan besar untuk menghadapi
tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks akibat adanya pandemi dan berjalannya
revolusi industri 4.0.
"Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan sembilan lompatan besar sebagai upaya kita
untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan," ujar Menaker Ida dalam acara
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penandatangan nota kesepahaman BBPLK Semarang dengan pelaku industri, dipantau virtual
dari Jakarta, Selasa.
Menaker mengatakan langkah yang akan dilakukan adalah reformasi birokrasi, ekosistem digital
siap kerja, transformasi balai latihan kerja (BLK), serta link and match ketenagakerjaan.
Selain itu, terdapat transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta
muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, dan reformasi
pengawasan.
Ida mengutarakan bahwa dari sembilan langkah tersebut, beberapa implementasinya berada di
BLK, yaitu transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan.
Saat ini, ujarnya, BLK telah melaksanakan transformasi melalui program 3R, yaitu reorientasi,
revitalisasi dan rebranding.
Dengan transformasi itu, BLK yang semula melaksanakan pelatihan dasar, kini mulai berkembang
dengan program unggulan didukung instruktur kompeten serta sarana yang sesuai dengan
perkembangan teknologi.
Dia juga merujuk bagaimana penandatangan nota kesepahaman antara BBPLK Semarang
dengan 19 perusahaan dan dunia usaha itu merupakan contoh upaya untuk mengatasi masalah
ketenagakerjaan. Dengan menjembatani antara industri dengan para pencari kerja.
Hal itu penting, karena saat ini sektor ketenagakerjaan Indonesia merasakan dampak luar biasa
akibat pandemi COVID-19.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, terdapat 29,12 juta penduduk usia
kerja terdampak oleh pandemi COVID-19.
Jumlah pengangguran berdasarkan data yang sama telah mencapai 9,77 juta orang. Angka itu
kemungkinan bisa bertambah seiring pandemi yang belum usai pada 2021.
"Kolaborasi antara industri dan dunia usaha dengan balai latihan kerja ini sangat penting dalam
rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di Indonesia," kata Ida.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan SDM yang kompeten dan produktif,
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program peningkatan kompetensi dan
sertifikasi profesi juga sangat penting untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang
semakin kompleks di masa pandemi dan revolusi industri 4.0
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Banyak dari pengangguran tersebut yang
membutuhkan peningkatan kompetensi agar bisa kembali ke dunia kerja yang telah berubah
akibat pandemi. Selain itu, revolusi industri 4.0 yang salah satu dampaknya adalah proses
otomasi industri juga telah menimbulkan disrupsi di sektor ketenagakerjaan
neutral - McKinsey (wakil presiden senior) Untuk mengantisipasi tumbuhnya pekerjaan dan
kompetensi baru tersebut tentunya membutuhkan program peningkatan kompetensi dan
sertifikasi yang mumpuni

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa kompetensi merupakan
kata kunci penting di dunia kerja saat ini. Selain berguna untuk meningkatkan daya saing dan
produktivitas nasional, peningkatan kompetensi juga merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus mendorong
program percepatan peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENAKER SIAPKAN SEMBILAN JURUS HADAPI TANTANGAN KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa kompetensi merupakan
kata kunci penting di dunia kerja saat ini. Selain berguna untuk meningkatkan daya saing dan
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produktivitas nasional, peningkatan kompetensi juga merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan SDM yang kompeten dan produktif, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan," ujar Ida
dalam sambutan virtualnya pada acara Penandatanganan MoU BBPLK Semarang dengan
Perusahaan dan Dunia Usaha di Jakarta, Selasa(26/1/2021).
Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus mendorong program percepatan peningkatan
kompetensi dan sertifikasi profesi. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang
memiliki keterbatasan latar belakang pendidikan maupun ekonomi, sehingga mereka mampu
meningkatkan keterampilan serta kompetensi dan mendapatkan sertifikasi profesi yang diakui di
dunia kerja.
"Program peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi juga sangat penting untuk menghadapi
tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks di masa pandemi dan revolusi industri 4.0,"
tambah Ida.
Pada Agustus 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 29,12 juta penduduk usia
kerja terdampak pandemi covid 19. Adapun jumlah pengangguran pada Agustus 2020 mencapai
9,77 juta orang, meningkat secara siginifikan dibanding sebelum pandemi.
"Banyak dari pengangguran tersebut yang membutuhkan peningkatan kompetensi agar bisa
kembali ke dunia kerja yang telah berubah akibat pandemi. Selain itu, revolusi industri 4.0 yang
salah satu dampaknya adalah proses otomasi industri juga telah menimbulkan disrupsi di sektor
ketenagakerjaan," terang Ida.
McKinsey melalui penelitiannya memperkirakan ke depannya akan ada 23 juta pekerjaan hilang,
dan akan ada 27-46 juta pekerjaan baru yang akan tumbuh. "Untuk mengantisipasi tumbuhnya
pekerjaan dan kompetensi baru tersebut tentunya membutuhkan program peningkatan
kompetensi dan sertifikasi yang mumpuni," tambahnya.
Untuk itu, Kemnaker melaksanakan 9 lompatan besar sebagai upaya untuk menghadapi
tantangan ketenagakerjaan ke depan. "Sembilan lompatan tersebut antara lain reformasi
birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan,
transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan PMI, visi
baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan," jelas Ida.
Dari 9 lompatan tersebut ada beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu
transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan.
"Sampai saat ini, Balai Latihan Kerja juga sudah melaksanakan transformasi BLK melalui program
3R yaitu Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding. BLK yang semula melaksanakan pelatihan
dengan program yang dasar kini mulai berkembang dengan program-program unggulan
didukung dengan instruktur yang kompeten dibidangnya serta sarana prasarana yang sesuai
dengan perkembangan teknologi," terangnya.
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negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) DPR harus teliti, harus
tahu rekam jejak para calon. Jangan sampai meloloskan anggota Parpol tertentu dan calon yang
mengawakili pekerja, padahal ia pengusaha
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Bagaimana dia bisa
memperjuangkan pekerja, sementara dia adalah pengusaha. Ini tidak benar
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kemnaker benar-benar
bekerja tidak benar

Ringkasan
DPR RI diminta agar tidak meloloskan calon Dewan Pengawasan (Dewas) Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang mengatasnamakan pekerja atau
perwakilan pekerja, padahal sesungguhnya yang bersangkutan adalah pengusaha. Selain itu,
DPR juga tidak bisa boleh meloloskan anggota Partai Politik (Parpol) yang masuk jadi calon
Dewas BPJamsostek. "DPR harus teliti, harus tahu rekam jejak para calon. Jangan sampai
meloloskan anggota Parpol tertentu dan calon yang mengawakili pekerja, padahal ia
pengusaha," kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, kepada
Beritasatu.com, Selasa (26/1/2021).

DPR DIMINTA TIDAK MELOLOSKAN PENGUSAHA YANG ATASNAMAKAN PEKERJA
JADI DEWAS BPJAMSOSTEK
DPR RI diminta agar tidak meloloskan calon Dewan Pengawasan (Dewas) Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang mengatasnamakan pekerja atau
perwakilan pekerja, padahal sesungguhnya yang bersangkutan adalah pengusaha.
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Selain itu, DPR juga tidak bisa boleh meloloskan anggota Partai Politik (Parpol) yang masuk jadi
calon Dewas BPJamsostek. "DPR harus teliti, harus tahu rekam jejak para calon. Jangan sampai
meloloskan anggota Parpol tertentu dan calon yang mengawakili pekerja, padahal ia
pengusaha," kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, kepada
Beritasatu.com, Selasa (26/1/2021).
Sebagaimana diketahui, anggota Dewas BPJamsostek terdiri unsur pemerintah, unsur pekerja,
unsur pemberi kerja dan unsur masyarakat.
Sampai saat ini berikut daftar nama-nama calon anggota dewan pengawas BPJamsostek yang
sudah masuk ke Komisi IX DPR: Unsur Pekerja 1. Tim Asistensi Menteri Ketenagakerjaan
Soeharjono 2. Wiraswasta Yayat Syariful Hidayat 3. Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan
Industrial PN Pekanbaru Elias Hamonangan, 4. Komisaris PT Jamkrida Jatim Agung Nugroho
Unsur Pemberi Kerja 1. Karyawan Swasta Subchan Gatot 2. Pengusaha Sumarjono Saragih 3.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan 2016-2021 Muhammad Adityawarman 4. Kopkar PT
Astra Honda Motor Agus Dwijanto Unsur Tokoh Masyarakat 1. Mantan Komisaris Independen PT
Pupuk Indonesia (Persero) Yanuar Rizky Nuh 2. Direktur LPS Muhammad Iman Nuril Hidayat
Budi Pinuji Calon Dewas BPJamsostek ini sudah dikirim Presiden Jokowi ke DPR pada 29
Desember 2020.
Selanjutnya, nama-nama ini sudah diterima Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar pada 30
Desember 2020.
Dari penelusuran Beritasatu.com dari unsur pekerja, atas nama Yayat Syariful Hidayat
merupakan pengusaha, dimana Yayat Syariful Hidayat merupakan Direktur PT Bagja Bagea
Balarea, yang berkantor di Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang, Jawa Barat.
Selain itu Yayat Syariful Hidayat merupakan Calon DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah
IX dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada tahun 2014.
Menurut Timboel, Yayat Syariful Hidayat seharusnya masuk dalam unsur pengusaha, bukan
pekerja. "Bagaimana dia bisa memperjuangkan pekerja, sementara dia adalah pengusaha. Ini
tidak benar," kata Timboel.
Timboel menyesalkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang meloloskan pengusaha
dan anggota Parpol jadi calon Dewas BPJamsostek mewakil pekerja. "Kemnaker benar-benar
bekerja tidak benar," kata dia.
Panitia Seleksi calon Direksi dan Dewas BPJamsostek ini diketuai oleh Direktur Pembinaan
Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang.
Oleh karena itu, Timboel meminta DPR terutama Komisi IX agar tidak meloloskan orang yang
bukan pekerja tetapi coba-coba mewakili pekerja.
Direksi BPJamsostek Sedangkan 14 nama calon Direksi BPJamsostek sudah masuk ke Presiden
Joko Widodo. Presiden akan memilih 14 nama calon anggota direksi dan 10 nama calon anggota
dewan pengawas BPJamsostek yang telah diseleksi oleh panitia seleksi.
Ia mengatakan kepala negara akan memilih langsung nama-nama yang terpilih menjadi calon
direksi dan dewan pengawas dari unsur pemerintah. Sedangkan untuk calon anggota dewan
pengawas dari unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat akan dikirim oleh Bapak
Presiden kepada DPR.
Berikut nama-nama calon direksi BPJamsostek yang diajukan panitia seleksi kepada presiden
untuk dipilih masuk ke jajaran direksi: 1. Mantan Wakil Dirut BNI Anggoro Eko Cahyo 2. Deputi
Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten Eko Nurgriyanto 3. Corporate Secretary
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Jamkrindo Abdul Bari 4. Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS
Ketenagakerjaan Achmad Hafiz 5. Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau BPJS Ketenagakerjaan
Pepen Supendi Almas 6. Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan Abdur
Rahman Irsyadi 7. Direktur Kepesertaan BP Tapera Imam Syafi'i Toha 8. SVP Investasi Pasar
Modal dan Pasar Uang PT Taspen (Persero) Edwin Michael Ridwan 9. Deputi Direktur Bidang
Kepesertaan, Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Zainudin 10. CEO Asatu Corporation
Joko Santosa 11. Deputi Direktur Bidang Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan
Buntoro 12. Direktur Keuangan, SDM, dan Umum PT Pulo Mas Jaya Roswita Nilakurnia 13.
Presiden Direktur PT Milliman Indonesia Halim Gunawan 14. Aparatur Sipil Negara (ASN) KPK
Asep Rahmat Suwandha Calon anggota Dewas BPJamsostek
Dari unsur pemerintah dan akan ditetapkan Presiden adalah : 1. ASN Kementerian
Ketenagakerjaan Muhammad Iswandi Hari 2. ASN Kementerian Ketenagakerjaan Muhammad
Zuhri 3. ASN Kementerian Keuangan Kushari Supriyanto, 4. ASN Kementerian Keuangan
Firmansyah N. Nazaroeddin Sumber: BeritaSatu.com.
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negative - ILO (None) Indikasi pemulihan memang terlihat, tetapi masih sangat rentan dan tidak
pasti. Semua negara tidak bisa pulih sendirian
negative - Guy Ryder (kepala ILO) Ini adalah krisis terburuk di dunia sejak krisis pada 1930

Ringkasan
International Labor Organization (ILO) menyatakan pandemi Covid-19 memberikan kejutan tak
terduga terhadap ekonomi dunia dan menghilangkan 225 juta pekerjaan penuh di seluruh dunia.
Dalam laporan ILO, krisis ini menyebabkan penurunan hingga 8,8 persen terhadap jam kerja.
Angka ini bahkan 4 kali lebih besar dibandingkan krisis finansial pada 2008. Lembaga ini
memperingatkan prospek pemulihan masih belum pasti, meski distribusi vaksin Covid-19 akan
memberikan dampak positif terhadap perekonomian global.

ILO: COVID-19 CIPTAKAN KRISIS KETENAGAKERJAAN TERPARAH SEJAK 1930
International Labor Organization (ILO) menyatakan pandemi Covid-19 memberikan kejutan tak
terduga terhadap ekonomi dunia dan menghilangkan 225 juta pekerjaan penuh di seluruh dunia.
Dalam laporan ILO, krisis ini menyebabkan penurunan hingga 8,8 persen terhadap jam kerja.
Angka ini bahkan 4 kali lebih besar dibandingkan krisis finansial pada 2008.
Lembaga ini memperingatkan prospek pemulihan masih belum pasti, meski distribusi vaksin
Covid-19 akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian global.
ILO juga memperkirakan jam kerja akan lebih dari 3 persen atau lebih rendah dibandingkan
2019 pada tahun ini. Prediksi ini setara dengan 90 juta pekerjaan penuh.
"Indikasi pemulihan memang terlihat, tetapi masih sangat rentan dan tidak pasti. Semua negara
tidak bisa pulih sendirian," jelas ILO dalam laporannya.
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Kendati demikian, ILO menyatakan dampak pandemi terhadap pasar tenaga kerja pada tahun
lalu lebih buruk dibandingkan prediksinya April lalu. Sebelumnya, ILO memperkirakan 4 dari 5
orang akan kehilangan pekerjaan secara penuh atau paruh waktu dan penurunan jam kerja
hingga 6,8 persen.
"Ini adalah krisis terburuk di dunia sejak krisis pada 1930," kata Direktur ILO Guy Ryder, dikutip
dari bbc.com, Selasa (26/1/2021).
Penyerapan tenaga kerja anjlok menjaid 114 juta dibandingkan 2019, ketika 33 juta orang harus
kehilangan pekerjaannya sedangkan lainnya harus dirumahkan.
Secara umum, angka partisipasi kerja turun 2,2 poin persentase tahun lalu. Padahal, angka
partisipasi kerja tercatat hanya turun 0,2 poin persentase sepanjang 2008-2009.
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positive - Agus Susanto(Direktur Utama Bpjamsostek) Kondisi pandemi termasuk pasar investasi
global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada hasil investasi yang diraih oleh industri
jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah mengalihkan mayoritas portofolio pada
instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total portofolio, sehingga tidak berpengaruh
langsung dengan fluktuasi IHSG
neutral - Agus Susanto (Direktur Utama Bpjamsostek) Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya
berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang mudah diperjualbelikan,
berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan deviden secara periodik.
Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam
melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-saham gorengan
neutral - Agus Susanto (Direktur Utama Bpjamsostek) Hal ini jelas membuktikan kinerja
BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan kepesertaan dan mengelola dana investasi sangat baik
dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang diperoleh.
positive - Agus Susanto (Direktur Utama Bpjamsostek) Sementara dari sisi perusahaan peserta
atau pemberi kerja, pada periode yang sama capaian yang diraih oleh BPJAMSOSTEK sebesar
683,7 ribu perusahaan
negative - Agus Susanto (Direktur Utama Bpjamsostek) Walaupun banyak terjadi PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari
pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta
untuk tahun 2020
positive - Agus Susanto (Direktur Utama Bpjamsostek) Tentunya kami akan selalu optimis
dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul di depan,
seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. Tahun 2021 ini harus bisa
dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera pandemi. BPJAMSOSTEK
siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja Indonesia dapat segera
terwujud
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Ringkasan
Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi Covid-19, namun meski
demikian BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja
institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain kinerja pada bidang Investasi, kepesertaan,
dan pelayanan. Direktur Utama Bpjamsostek, Agus Susanto dalam siaran persnya senin
(25/1/2021) menyebutkan, sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK
tercacat berhasil dibukukan sebesar Rp73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49
Tahun 2020 tentang relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program
JP sebesar 99%.
MESKI PANDEMI, PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN TETAP PEROLEH IMBAL
HASIL DIATAS DEPOSITO
Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat karena efek dari pandemi Covid-19, namun meski
demikian BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tetap mencatatkan hasil positif pada kinerja
institusi sepanjang tahun 2020 tersebut. Antara lain kinerja pada bidang Investasi, kepesertaan,
dan pelayanan.
Direktur Utama Bpjamsostek,
Agus Susanto dalam siaran persnya senin (25/1/2021)
menyebutkan, sepanjang tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat
berhasil dibukukan sebesar Rp73,31 triliun, walaupun terdapat implementasi PP 49 Tahun 2020
tentang relaksasi iuran Program JKK, JK sebesar 99% dan penangguhan Program JP sebesar
99%.
Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan
mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020. BPJAMSOSTEK juga mencatatkan hasil
investasi sebesar Rp32,30 triliun, dengan Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar
7,38%. Dana dan hasil Investasi tersebut mengalami pertumbuhan masing masing sebesar
12,59% dan 10,85% dibandingkan tahun akhir 2019.
Agus mengutarakan investasi BPJAMSOSTEK dilaksanakan berdasarkan PP No. 99 tahun 2013
dan PP No. 55 tahun 2015, yang mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang
diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016
yang juga mengharuskan penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50%.
"Untuk alokasi dana investasi, BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 64% pada surat utang,
17% saham, 10% deposito, 8% reksadana, dan investasi langsung sebesar 1%", tuturnya.
Selama masa pandemi, pengelolaan dana investasi mendapatkan tantangan yang cukup berat,
mengingat dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh seluruh bidang usaha di dalam negeri.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun 2020 dibuka melemah, bahkan
sempat terseok ke level 3900-an pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global.
"Kondisi pandemi termasuk pasar investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada
hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan pada tahun 2020. Tapi kami telah
mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total
portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG", ujar Agus Agus
mencontohkan pada investasi saham, mayoritas penempatan atau 98% penempatan dana
dilakukan pada saham kategori Blue Chip atau LQ45.
Meski demikian, penempatan pada saham non LQ45 juga tetap dilakukan dengan menerapkan
protokol investasi yang ketat. Jumlah saham non LQ45 tersebut hanya sekitar 2% besarannya
dari total portofolio saham BPJAMSOSTEK.
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"Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham
yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan
deviden secara periodik. Tentunya faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi
pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada sahamsaham gorengan", tegas Agus.
Melihat fakta itu, sebagai Badan Hukum Publik yang bersifat nirlaba, seluruh hasil pengelolaan
dana dikembalikan kepada peserta, sehingga BPJAMSOSTEK dapat memberikan hasil
pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada pesertanya mencapai 5,63% p.a yang tentunya
selalu di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah yang pada tahun 2020 ini sebesar
3,87%.
Jika ditilik dari tahun 2016 hingga 2020 saja, dana kelolaan BPJAMSOSTEK dapat tumbuh
mencapai 2 kali lipat dengan CAGR sebesar 18,74%, hingga mencapai Rp486,38 triliun. Padahal
sejak tahun 1977 hingga 2015, dana kelolaan BPJAMSOSTEK berada pada angka Rp206,58
triliun. "Hal ini jelas membuktikan kinerja BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan kepesertaan dan
mengelola dana investasi sangat baik dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang
diperoleh.," ungkapnya.
Peningkatan dana kelolaan investasinya ini juga tidak lepas dari protokol penempatan dana yang
dimiliki BPJAMSOSTEK yang sangat ketat. Jika dilihat dari aturan yang dimiliki, sangat kecil
kemungkinan penempatan dana investasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.
Contohnya pada aturan penempatan dana, kapitalisasi pasar dari emiten yang dituju minimal
Rp3 triliun. Contoh lainnya seperti rerata nilai transaksi saham yang akan dibeli minimal Rp20
miliar. Protokol ketat dalam mengatur penempatan dana investasi ini yang menjadi rahasia
BPJAMSOSTEK agar tetap mendapatkan hasil investasi yang selalu meningkat, untuk
kepentingan seluruh peserta BPJAMSOSTEK.
Menilik kinerja kepesertaan BPJAMSOSTEK, total 50,72 juta pekerja telah terdaftar sebagai
peserta BPJAMSOSTEK hingga akhir Desember 2020. Hasil ini merupakan pencapaian yang
positif untuk mengakhiri tahun 2020, meski dengan kondisi pandemi Covid-19 yang juga tidak
kalah menantang bagi peningkatan kepesertaan.
"Sementara dari sisi perusahaan peserta atau pemberi kerja, pada periode yang sama capaian
yang diraih oleh BPJAMSOSTEK sebesar 683,7 ribu perusahaan." tambahnya.
Melalui inisiatif Penggerak Jaminan Sosial Indonesia(PERISAI), BPJAMSOSTEK juga mendorong
kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).
Terhitung sejak 2017 sampai dengan akhir Desember 2020, PERISAI ini telah berkontribusi
positif terhadap kepesertaan sebesar 1,6 juta peserta dengan total iuran Rp364,2 miliar yang
dilakukan oleh 4.694 PERISAI aktif yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara untuk perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), terhitung Desember
2020, sebanyak 376,6 ribu PMI telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK dengan nilai iuran
mencapai Rp31,9 miliar.
"Walaupun banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan
usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BPJAMSOSTEK tetap dapat melakukan akuisisi
peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020", jelas Agus.
"Tentunya kami akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang
mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan.
Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera
pandemi. BPJAMSOSTEK siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja
Indonesia dapat segera terwujud," tutup Agus.
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan
melaksanakan sembilan lompatan besar sebagai upaya untuk menghadapi tantangan
ketenagakerjaan ke depan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BBPLK Semarang contohnya, semula program
pelatihan yang dilaksanakan hanyalah operator garmen atau menjahit dasar. Saat ini sudah
dilaksanakan program pelatihan desainer busana sehingga masyarakat bukan lagi menjadi
seorang pekerja tetapi dapat pula menjadi seorang enterpreuner muda dengan kompetensi yang
dimiliki

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, berdasarkan penelitian McKinsey
memperkirakan sebanyak 23 juta pekerjaan akan hilang. Kendati demikian, diperkirakan juga
akan ada 27 juta hingga 46 juta pekerjaan baru yang akan tumbuh. Untuk mengantisipasi
tumbuhnya pekerjaan dan kompetensi baru tersebut, lanjut Ida, dibutuhkan program
peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang mumpuni.

MENAKER BEBERKAN 9 STRATEGI HADAPI TANTANGAN KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, berdasarkan penelitian McKinsey
memperkirakan sebanyak 23 juta pekerjaan akan hilang. Kendati demikian, diperkirakan juga
akan ada 27 juta hingga 46 juta pekerjaan baru yang akan tumbuh.
Untuk mengantisipasi tumbuhnya pekerjaan dan kompetensi baru tersebut, lanjut Ida,
dibutuhkan program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang mumpuni. "Untuk itu,
Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan sembilan lompatan besar sebagai upaya untuk
menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan," kata Ida dalam tayangan virtual
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penandatanganan MoU BBPLK Semarang dengan Perusahaan dan Dunia Usaha, Selasa
(26/1/2021).
Adapun kesembilan lompatan yang dimaksud yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap
kerja, transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan,
pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru
hubungan industrial, serta reformasi pengawasan.
Dari sembilan lompatan itu, kata Ida, ada beberapa langkah yang telah terimplementasi di Balai
Latihan Kerja (BLK) Kemenaker, yaitu transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan.
Ia menambahkan, sampai saat ini, Balai Latihan Kerja juga sudah melaksanakan transformasi
melalui program 3R yaitu Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding.
BLK, kata Ida, awalnya hanya melaksanakan pelatihan dengan program yang dasar, kini mulai
berkembang.
Didukung dengan instruktur yang kompeten dibidangnya serta sarana prasarana yang sesuai
dengan perkembangan teknologi.
"BBPLK Semarang contohnya, semula program pelatihan yang dilaksanakan hanyalah operator
garmen atau menjahit dasar. Saat ini sudah dilaksanakan program pelatihan desainer busana
sehingga masyarakat bukan lagi menjadi seorang pekerja tetapi dapat pula menjadi seorang
enterpreuner muda dengan kompetensi yang dimiliki," tutur menteri dari Politisi PKB.
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan kembali menyalurkan BLT subsidi gaji dengan total
Rp2,4 juta untuk tahun anggaran 2020. BLT subsidi gaji cair bagi pekerja yang belum
mendapatkan BLT subsidi gaji. Dalam catatan Kemnaker, sebanyak 270.489 pekerja tidak
mendapatkan BLT subsidi gaji dari total target penerima BLT subsidi gaji sebanyak 12,4 juta
pekerja.
Pencairan BLT subsidi gaji bisa terlaksana jika masalah-masalah bisa diatasi. Ida mengatakan,
masih ada sejumlah rekening yang belum dapat tersalurkan BLT subsidi gaji. Dikarenakan
beberapa hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau
terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK,
dibekukan.

MENAKER MAU CAIRIN BLT SUBSIDI GAJI LAGI, INI SYARATNYA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan kembali menyalurkan BLT subsidi gaji dengan total
Rp2,4 juta untuk tahun anggaran 2020. BLT subsidi gaji cair bagi pekerja yang belum
mendapatkan BLT subsidi gaji .
Dalam catatan Kemnaker, sebanyak 270.489 pekerja tidak mendapatkan BLT subsidi gaji dari
total target penerima BLT subsidi gaji sebanyak 12,4 juta pekerja.
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Pencairan BLT subsidi gaji bisa terlaksana jika masalah-masalah bisa diatasi. Ida mengatakan,
masih ada sejumlah rekening yang belum dapat tersalurkan BLT subsidi gaji. Dikarenakan
beberapa hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau
terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK,
dibekukan.
"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida.
Ida menjelaskan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk
pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Namun Ibu
Ida memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, penyaluran
akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali.
"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk
menyalurkan kembali," ujarnya belum lama ini.
Tercatat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi
Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 2020. Tercatat, ada sebanyak 24.537.303
pekerja yang telah mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut.
Ida menjelaskan, pada tahapan BSU termin I disalurkan kepada 12.293.134 pekerja. Kemudian,
termin II tercatat sebanyak 12.244.168 penerima.
"Total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000," katanya.
Lalu apa syaratnya jika ingin mendapatkan BLT subsidi gaji? Berikut rangkumannya:
Warga Negara Indonesia (WNI)
Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan
yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan
Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah
Rp5.000.000 sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan
Pekerja/Buruh penerima upah memiliki rekening bank yang aktif
Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja
Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni
2020.
Bukan karyawan BUMN dan PNS
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain berguna untuk meningkatkan daya saing
dan produktivitas nasional, peningkatan kompetensi juga merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program peningkatan kompetensi dan
sertifikasi profesi juga sangat penting dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang
semakin kompleks di masa pandemi maupun yang sedang kita hadapi sekarang, revolusi industri
4.0
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Banyak dari pengangguran tersebut yang
membutuhkan peningkatan kompetensi agar bisa kembali ke dunia kerja yang telah berubah
akibat pandemi

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan
sertifikasi profesi untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang muncul karena pandemi
dan terjadi revolusi industri 4.0. Dalam sambutannya di acara penandatangan nota kesepahaman
antara BBPLK Semarang dan pelaku industri secara virtual pada Selasa, (26/1/2021), ia
mengatakan kompetensi merupakan kata kunci penting di dunia kerja saat ini.

MENAKER: PENINGKATAN KOMPETENSI JADI KUNCI HADAPI TANTANGAN ERA
PANDEMI
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan
sertifikasi profesi untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang muncul karena pandemi
dan terjadi revolusi industri 4.0.
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Dalam sambutannya di acara penandatangan nota kesepahaman antara BBPLK Semarang dan
pelaku industri secara virtual pada Selasa, (26/1/2021), ia mengatakan kompetensi merupakan
kata kunci penting di dunia kerja saat ini.
"Selain berguna untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional, peningkatan
kompetensi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"
kata Ida, dikutip dari Antara.
Menurutnya, dengan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif, penyerapan tenaga
kerja, dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian
dan kesejahteraan.
Melihat pentingnya peningkatan kompetensi dan sertifikasi itu, maka pemerintah terus
mendorong program percepatan keduanya.
Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan latar belakang
pendidikan serta ekonomi sehingga mereka mereka dapat meningkatkan keterampilan serta
kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
"Program peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi juga sangat penting dalam menghadapi
tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks di masa pandemi maupun yang sedang kita
hadapi sekarang, revolusi industri 4.0," tegas Menaker.
Hal itu didasarkan dengan meningkatnya pengangguran yang bisa dilihat dari data Badan Pusat
Statistik (BPS) pada Agustus 2020 yang mencatat terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja
terdampak oleh pandemi Covid-19.
Jumlah pengangguran sendiri berdasarkan data yang sama telah mencapai 9,77 juta orang.
Angka itu kemungkinan bisa bertambah seiring pandemi yang belum usai. "Banyak dari
pengangguran tersebut yang membutuhkan peningkatan kompetensi agar bisa kembali ke dunia
kerja yang telah berubah akibat pandemi," ujar Ida.
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Depresi Hebat tahun 1930-an
negative - Guy Ryder (kepala ILO) Tanda-tanda pemulihan yang kami lihat menggembirakan,
tetapi rapuh dan sangat tidak pasti, dan kita harus ingat bahwa tidak ada negara atau kelompok
yang dapat pulih sendiri

Ringkasan
United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut krisis tenaga kerja akibat
pandemi COVID-19 merupakan yang terparah sejak 1930-an. Dalam catatan organisasi itu
selama 2020 sekitar 225 juta telah kehilangan pekerjaannya. "Ini merupakan krisis paling parah
bagi dunia kerja sejak Depresi Hebat tahun 1930-an," kata Direktur Jenderal Organisasi
Perburuhan Internasional PBB (ILO), Guy Ryder, dikutip dari BBC, Selasa (26/1/2021).

PBB SEBUT KRISIS TENAGA KERJA SELAMA PANDEMI TERPARAH SEJAK 1930
United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut krisis tenaga kerja akibat
pandemi COVID-19 merupakan yang terparah sejak 1930-an. Dalam catatan organisasi itu
selama 2020 sekitar 225 juta telah kehilangan pekerjaannya.
"Ini merupakan krisis paling parah bagi dunia kerja sejak Depresi Hebat tahun 1930-an," kata
Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional PBB (ILO), Guy Ryder, dikutip dari BBC,
Selasa (26/1/2021).
Krisis selama pandemi telah menyebabkan penurunan 8,8 jam kerja. Hal itu empat kali lebih
besar dibanding dengan kondisi krisis keuangan pada 2008. PBB pun memperingatkan bahwa
pemulihan masih belum pasti. Meskipun ada harapan dengan hadirnya vaksin COVID-19 yang
diharapkan bisa memulihkan ekonomi dunia.
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Selain itu, untuk 2021 PBB memprediksi jam kerja akan lebih rendah 3% daripada 2019. Kirakira setara dengan 90 juta pekerjaan penuh waktu yang akan berkurang menurut laporan dari
ILO. Tetapi keadaan bisa semakin buruk jika distribuai vaksin lambat dan pemerintah tidak
memberikan bantuan sosial.
"Tanda-tanda pemulihan yang kami lihat menggembirakan, tetapi rapuh dan sangat tidak pasti,
dan kita harus ingat bahwa tidak ada negara atau kelompok yang dapat pulih sendiri," kata
Ryder.
ILO mengatakan sekitar setengah dari jam kerja yang hilang disebabkan oleh perusahaan yang
memecat karyawannya.
Ketenagakerjaan juga turun 114 juta dibandingkan tahun 2019, karena sekitar 33 juta orang
kehilangan pekerja. Secara keseluruhan, angkatan kerja turun 2,2 poin persentase tahun lalu,
dibandingkan dengan hanya 0,2 poin persentase di antara 2008 dan 2009.
Tanpa skema dukungan pemerintah menurunnya tingkat tenaga kerja menyebabkan,
pendapatan ekonomi global akan hilang sebanyak US$ 3,7 triliun atau sekitar 4,4% dari
keseluruhan output ekonomi. Wilayah-wilayah seperti Amerika Latin, Karibia, Eropa Selatan dan
Asia Selatan merupakan wilayah yang terkena dampaknya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kondisi perkonomian kita belum normal
kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan
kembali pada tahun 2021
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini
rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan
kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali

Ringkasan
Jutaan karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta masih menunggu kejelasan program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Rp 300 ribu dari pemerintah. Hingga kini memang belum ada keterangan
resmi bahwa akan ada perpanjangan bantuan subsidi gaji atau subsidi gaji 2021 . Meski
demikian, ada sinyal dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengenai kelanjutan program
Bantuan Rp 300 ribu tersebut.

KABAR TERBARU SOAL BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU) RP 300 RIBU, INI
PERNYATAAN MENAKER
Jutaan karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta masih menunggu kejelasan program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Rp 300 ribu dari pemerintah.
Hingga kini memang belum ada keterangan resmi bahwa akan ada perpanjangan bantuan
subsidi gaji atau subsidi gaji 2021 .
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Meski demikian, ada sinyal dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengenai kelanjutan
program Bantuan Rp 300 ribu tersebut.
Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menegaskan belum menerima
perintah untuk menyalurkan lagi program bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja/buruh
untuk 2021.
Ida Fauziyah mengungkapkan, untuk tahun anggaran APBN 2021 Kemenaker RI masih
menunggu koordinasi dengan Kemenko Perekonomian.
Program bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja/buruh untuk 2021 bisa didiskusikan jika
sudah menimbang beberapa hal penting.
"Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini
kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021, "kata Menaker Ida,
dikutip Tribunjogja.com dari laman Kemenaker, Senin (25/1/2021).
Sedangkan untuk program Program bantuan subsidi gaji/upah (BSU) 2020, proses penyaluran
bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja/buruh telah mencapai
98,91 persen dengan total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar
Rp29.444.763.600.000.
Secara rinci, subsidi gaji/upah gelombang/termin I telah tersalurkan kepada 12.293.134 orang.
Ida tak menampik adanya kendala dalam penyaluran, karena adanya duplikasi data, nomor
rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu
yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.
"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan," ujarnya pekan lalu.
Menaker Ida menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk
pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir.
Namun Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah,
penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali.
"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk
menyalurkan kembali," ujarnya.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selain berguna untuk meningkatkan daya
saing dan produktivitas nasional, peningkatan kompetensi juga merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program peningkatan kompetensi dan
sertifikasi profesi juga sangat penting dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang
semakin kompleks di masa pandemi maupun yang sedang kita hadapi sekarang, revolusi industri
4.0
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Banyak dari pengangguran tersebut yang
membutuhkan peningkatan kompetensi agar bisa kembali ke dunia kerja yang telah berubah
akibat pandemi

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan
sertifikasi profesi untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang muncul karena pandemi
dan terjadi revolusi industri 4.0.
Dalam sambutannya di acara penandatangan nota kesepahaman antara BBPLK Semarang dan
pelaku industri secara virtual pada Selasa, Menaker mengatakan kompetensi merupakan kata
kunci penting di dunia kerja saat ini.
Menurut Ida, dengan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif, penyerapan tenaga
kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian
dan kesejahteraan.
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MENAKER: PENINGKATAN KOMPETENSI PENTING HADAPI TANTANGAN ERA
PANDEMI
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan
sertifikasi profesi untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang muncul karena pandemi
dan terjadi revolusi industri 4.0.
Dalam sambutannya di acara penandatangan nota kesepahaman antara BBPLK Semarang dan
pelaku industri secara virtual pada Selasa, Menaker mengatakan kompetensi merupakan kata
kunci penting di dunia kerja saat ini.
"Selain berguna untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional, peningkatan
kompetensi juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"
kata Menaker Ida secara virtual, dipantau dari Jakarta pada Selasa.
Menurut Ida, dengan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif, penyerapan tenaga
kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian
dan kesejahteraan.
Melihat pentingnya peningkatan kompetensi dan sertifikasi itu maka pemerintah terus
mendorong program percepatan keduanya.
Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan latar belakang
pendidikan serta ekonomi. Sehingga mereka mereka dapat meningkatkan keterampilan serta
kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
"Program peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi juga sangat penting dalam menghadapi
tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks di masa pandemi maupun yang sedang kita
hadapi sekarang, revolusi industri 4.0," tegas Menaker.
Hal itu didasarkan dengan meningkatnya pengangguran di mana data Badan Pusat Statistik
(BPS) pada Agustus 2020 mencatat terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak oleh
pandemi COVID-19.
Jumlah pengangguran sendiri berdasarkan data yang sama telah mencapai 9,77 juta orang.
Angka itu kemungkinan bisa bertambah seiring pandemi yang belum usai.
"Banyak dari pengangguran tersebut yang membutuhkan peningkatan kompetensi agar bisa
kembali ke dunia kerja yang telah berubah akibat pandemi," demikian ujar Ida.
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positive - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia)
Saat ini, omnibus law sedang dalam tahap finalisasi dan harus sudah diimplementasikan pada
bulan Februari tahun 2021

Ringkasan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diketahui akan segera berlaku pada
Februari 2021 mendatang. Hal tersebut pertama kali dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam hal ini Luhut menganggap jika UU
Ciptaker ini dapat memberikan solusi untuk publik dalam mengatasi masalah perizinan usaha
yang berbelit-belit. Selain itu, pemerintah juga berharap hal ini dapat meningkatkan iklim
investasi di Indonesia, menyederhanakan persyaratan investasi, melakukan reformasi pajak,
serta mendorong volume perdagangan internasional.

CIPTAKER BERLAKU FEBUARI, INI DAMPAK SEJUMLAH SEKTOR
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diketahui akan segera berlaku pada
Februari 2021 mendatang. Hal tersebut pertama kali dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam hal ini Luhut menganggap jika UU Ciptaker ini dapat memberikan solusi untuk publik
dalam mengatasi masalah perizinan usaha yang berbelit-belit. Selain itu, pemerintah juga
berharap hal ini dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia, menyederhanakan persyaratan
investasi, melakukan reformasi pajak, serta mendorong volume perdagangan internasional.
"Saat ini, omnibus law sedang dalam tahap finalisasi dan harus sudah diimplementasikan pada
bulan Februari tahun 2021," kata Luhut pada Selasa (1/12/2020).
Secara keseluruhan, diketahui ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law
RUU Cipta Kerja, yaitu: Penyederhanaan perizinan tanah Persyaratan investasi Ketenagakerjaan
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Kemudahan dan perlindungan UMKM Kemudahan berusaha Dukungan riset dan inovasi
Administrasi pemerintahan Pengenaan sanksi Pengendalian lahan Kemudahan proyek
pemerintah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam UU Cipta Kerja yang akan berlaku Febuari
mendatang ini tentunya ada beberapa dampak yang akan dirasakan dari berbagai sektor. Apa
saja dampak yang akan dirasakan, berikut ulasannya yang dikutip dari berbagai sumber,
diantanya:
1. Sektor Buruh Dalam beberapa pasal-pasal yang bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV
tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Nantinya buruh akan merasakan: Kontrak tanpa batas
atau menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau
pekerja kontrak. Hari libur dipangkas artinya Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam
satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dipangkas.
Aturan soal pengupahan diganti. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan
melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat
kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Sanksi tidak bayar upah dihapus. pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari
ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak memohon PHK dihapus. UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/ buruh mengajukan
permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.
Upah Cuti Haid dan Melahirkan akan hilang. mengenai cuti haid dan cuti melahirkan. Akan tetapi,
substansi tentang upah per jam menghilangkan esensi dari cuti haid dan cuti melahirkan karena
jika pekerja perempuan menjalani cuti tersebut otomatis tidak dihitung bekerja, sehingga tidak
mendapatkan upah cuti.
2. Sektor UMKM Memberikan Insentif dan Kemudahan Bagi Usaha Menengah dan Besar Yang
Bermitra dengan UMK Memberikan Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal
Memberikan Kemudahan Perizinan Berusaha Memberikan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan
Pendampingan Hukum 3. Bagi Publik Pertama, meluruhkan kewibawaan konstitusi karena ada
31 pasal inkonstitusional yang dihidupkan lagi. Kedua, resentralisasi dan otoriter, bahkan
antidemokrasi karena menjauhkan pelayanan publik dari partisipasi.
Ketiga, preseden buruk atas proses pembentukan omnibus law RUU Cipta Kerja akan menjadi
modal budaya pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang tertutup dan tidak transparan.
Keempat, instrumen perizinan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, menurut Rina lebih dominan
kepada investor daripada memperhatikan dampak sosial dan lingkungan hidup.
Kelima, bias pengusaha, misalnya sanksi untuk pengusaha bentuknya administratif dan
kriminalisasi terhadap masyarakat semakin kuat.
Keenam, jauh dari semangat antikorupsi; ada imunitas pejabat pengelola investasi; dan
membuka peluang institutional state corruption. Ketujuh, berpotensi melahirkan celah legalisasi
perampasan tanah.
Adapun dalam hal ini pemerintah masih terus Menyusun aturan turunan dari UU Cipta Kerja
berupa Peraturan Pemerintah (PP). Presiden Joko Widodo menyatakan akan menampung segala
bentuk aspirasi masyarakat dan merealisasikannya di dalam PP.
Di tengah masa penyusunan aturan turunan, pemerintah juga menurunkan tim untuk menyerap
aspirasi masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.
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positive - @08Hebron (None) @DPR_RI TERMIN 3 BLT BSU GAJI KAPAN CAIR. TOLONG TERIMA
DAN PERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAKMU WAHAI WAKIL RAKYAT SELURUH ANGGOTA DPR RI
negative - @Parulian12Roby (None) Ibu @idafauziyah, Menteri @KemnakerRI, mohon penerima
BLT 600rb/bln dari @BPJSTKinfo ditambah oleh Peserta yg sdh terdaftar sejak Januari 2020 &
kena dampak pengurangan gaji sejak Juli s/d Desember 2020. Gaji sdh di bawah 5jt/bln karena
perusahaan terpuruk. @jokowi @DPR_RI

Ringkasan
Pemerintah belum bisa memastikan apakah program Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) gaji akan
diteruskan di tahun 2021 atau tidak. Hal ini membuat sejumlah pekerja dengan gaji di bawah
Rp5 juta melakukan protes agar BLT sebesar Rp2,4 juta segera dicairkan. Berdasarkan pantuan
Okezone, Selasa (26/1/2021), ada seorang netizen dengan akun
Twitter @08Hebron mengutarakan protes agar DPR mendesak kepada pemerintah untuk segera
mencairkan BLT tersebut. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan
mengupayakan pencairan BLT subsidi gaji bagi pekerja yang belum dapat BLT subsidi gaji untuk
tahun anggaran 2020. BLT subsidi gaji dengan total Rp2,4 juta untuk pekerja dengan gaji di
bawah Rp5 juta.

KESAL BELUM KEBAGIAN BLT SUBSIDI GAJI, NETIZEN COLEK WAKIL RAKYAT
Pemerintah belum bisa memastikan apakah program Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) gaji akan
diteruskan di tahun 2021 atau tidak. Hal ini membuat sejumlah pekerja dengan gaji di bawah
Rp5 juta melakukan protes agar BLT sebesar Rp2,4 juta segera dicairkan.
Berdasarkan pantuan Okezone, Selasa (26/1/2021), ada seorang netizen dengan akun Twitter
@08Hebron mengutarakan protes agar DPR mendesak kepada pemerintah untuk segera
mencairkan BLT tersebut.
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"@DPR_RI TERMIN 3 BLT BSU GAJI KAPAN CAIR. TOLONG TERIMA DAN PERJUANGKAN
ASPIRASI RAKYAKMU WAHAI WAKIL RAKYAT SELURUH ANGGOTA DPR RI," tulis akun Twitter
@08Hebron yang dikutip Okezone, hari ini.
Tak hanya itu, ada juga warganet dengan akun @Parulian12Roby yang meminta agar Kemnaker
menambah jumlah penerima BLT pekerja tersebut. Karena dampak akibat pandemi virus corona
atau Covid-19 terus menggerogoti penghasilan perusahaan.
"Ibu @idafauziyah, Menteri @KemnakerRI, mohon penerima BLT 600rb/bln dari @BPJSTKinfo
ditambah oleh Peserta yg sdh terdaftar sejak Januari 2020 & kena dampak pengurangan gaji
sejak Juli s/d Desember 2020. Gaji sdh di bawah 5jt/bln karena perusahaan terpuruk. @jokowi
@DPR_RI," tulis akun Twitter @Parulian12Roby.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengupayakan pencairan BLT subsidi
gaji bagi pekerja yang belum dapat BLT subsidi gaji untuk tahun anggaran 2020. BLT subsidi
gaji dengan total Rp2,4 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.

94

Judul

Dirikan Usaha dari BLT Subsidi Gaji, Netizen: Tambah Penghasilan

Nama Media
Newstrend

okezone.com
Santunan Pegawai Swasta
https://economy.okezone.com/read/2021/01/26/455/2350977/dirikanusaha-dari-blt-subsidi-gaji-netizen-tambah-penghasilan?page=1

Halaman/URL
Jurnalis

Fadel Prayoga

Tanggal

2021-01-26 12:49:00

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 - @NengEvi (None) Terima kasih Pak @Jokowi ibu @menakertrans berkat BLT Pekerja
saya jadi punya usaha warung yang dapat menambah penghasilan sehari-hari

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) di 2020. Tercatat, ada sebanyak 24.537.303 pekerja yang
telah mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut. Pada tahapan BSU termin I disalurkan
kepada 12.293.134 pekerja. Kemudian, termin II tercatat sebanyak 12.244.168 penerima. Total
realisasi anggaran BLT yang tersalurkan sebesar Rp29.444.763.600.000.

DIRIKAN USAHA DARI BLT SUBSIDI GAJI, NETIZEN: TAMBAH PENGHASILAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) di 2020. Tercatat, ada sebanyak 24.537.303 pekerja yang
telah mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut.
Pada tahapan BSU termin I disalurkan kepada 12.293.134 pekerja. Kemudian, termin II tercatat
sebanyak 12.244.168 penerima. Total realisasi anggaran BLT yang tersalurkan sebesar
Rp29.444.763.600.000.
Adanya program tersebut membuat pekerja yang menerimanya merasa bersyukur. Pasalnya,
ada seorang netizen dengan akun Twitter NengEvi yang menyatakan bahwa dengan
mendapatkan BLT tersebut dirinya dapat membuka usaha warung di rumahnya.
"Terima kasih Pak @Jokowi ibu @menakertrans berkat BLT Pekerja saya jadi punya usaha
warung yang dapat menambah penghasilan sehari-hari," tulis akun Twitter @NengEvi yang
dikutip Okezone, Selasa (26/1/2021).
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Selanjutnya, dia kembali mengutarakan bahwa dengan BLT termin kedua dirinya dapat
mengembangkan usahanya. Di mana bantuan itu membuat barang-barang di warungnya
bertambah.
"Terimakasih Pak @Jokowi ibu @menakertrans berkat BLT Pekerja tahap 2 warung saya jadi
nambah banyak jualannya, roda ekonomi keluarga dapat berputar. BLT berkah banget buat
keluarga kami," sambung akun Twitter @NengEvi
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan SDM yang kompeten dan produktif,
penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program peningkatan kompetensi dan
sertifikasi profesi juga sangat penting untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang
semakin kompleks di masa pandemi dan revolusi industri 4.0
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Banyak dari pengangguran tersebut yang
membutuhkan peningkatan kompetensi agar bisa kembali ke dunia kerja yang telah berubah
akibat pandemi. Selain itu, revolusi industri 4.0 yang salah satu dampaknya adalah proses
otomasi industri juga telah menimbulkan disrupsi di sektor ketenagakerjaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk mengantisipasi tumbuhnya pekerjaan
dan kompetensi baru tersebut tentunya membutuhkan program peningkatan kompetensi dan
sertifikasi yang mumpuni
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sembilan lompatan tersebut antara lain
reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi BLK, link and match
ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan
penempatan PMI, visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan bahwa kompetensi merupakan
kata kunci penting di dunia kerja saat ini. Selain berguna untuk meningkatkan daya saing dan
produktivitas nasional, peningkatan kompetensi juga merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan SDM yang kompeten dan produktif, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan," ujar Ida
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dalam sambutan virtualnya pada acara Penandatanganan MoU BBPLK Semarang dengan
Perusahaan dan Dunia Usaha di Jakarta, Selasa(26/1/2021).

MENAKER: PENGANGGURAN BUTUH TAMBAHAN SKILL DI ERA INDUSTRI 4.0
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan bahwa kompetensi merupakan
kata kunci penting di dunia kerja saat ini. Selain berguna untuk meningkatkan daya saing dan
produktivitas nasional, peningkatan kompetensi juga merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan SDM yang kompeten dan produktif, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan
meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan," ujar Ida
dalam sambutan virtualnya pada acara Penandatanganan MoU BBPLK Semarang dengan
Perusahaan dan Dunia Usaha di Jakarta, Selasa(26/1/2021).
Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus mendorong program percepatan peningkatan
kompetensi dan sertifikasi profesi. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang
memiliki keterbatasan latar belakang pendidikan maupun ekonomi, sehingga mereka mampu
meningkatkan keterampilan serta kompetensi dan mendapatkan sertifikasi profesi yang diakui di
dunia kerja.
"Program peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi juga sangat penting untuk menghadapi
tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks di masa pandemi dan revolusi industri 4.0,"
tambah Ida.
Pada Agustus 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 29,12 juta penduduk usia
kerja terdampak pandemi Covid-19. Adapun jumlah pengangguran pada Agustus 2020 mencapai
9,77 juta orang, meningkat secara siginifikan dibanding sebelum pandemi.
"Banyak dari pengangguran tersebut yang membutuhkan peningkatan kompetensi agar bisa
kembali ke dunia kerja yang telah berubah akibat pandemi. Selain itu, revolusi industri 4.0 yang
salah satu dampaknya adalah proses otomasi industri juga telah menimbulkan disrupsi di sektor
ketenagakerjaan," terang Ida.
McKinsey melalui penelitiannya memperkirakan ke depannya akan ada 23 juta pekerjaan hilang,
dan akan ada 27 - 46 juta pekerjaan baru yang akan tumbuh.
"Untuk mengantisipasi tumbuhnya pekerjaan dan kompetensi baru tersebut tentunya
membutuhkan program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang mumpuni," tambahnya.
Untuk itu, Kemnaker melaksanakan 9 (sembilan) lompatan besar sebagai upaya untuk
menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan.
"Sembilan lompatan tersebut antara lain reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja,
transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan
talenta muda, perluasan penempatan PMI, visi baru hubungan industrial, dan reformasi
pengawasan," jelas Ida.
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positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Peningkatan kompetensi bisa melalui pelatihan
kerja dan pendampingan, agar nantinya para peserta pelatihan setelah tersertifikasi akan dapat
bersaing di dunia kerja atau memilih jalan usaha mandiri
positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas)
Kemenaker RI) Tercatat saat ini ada 18 perusahaan yang siap mendampingi 180 orang alumni
BBPLK

Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, bahwa pemerintah saat ini tengah
mendorong peningkatan kompetensi bagi usia kerja yang terdampak pandemi. Menurut Ida, ada
29,16 juta usia kerja yang terdampak pandemi, sehingga mereka ini butuh adanya kompetensi
guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan kompetensi sendiri, lanjut Ida, adalah kata
kunci guna meningkatkan daya saing selain kesejahteraan.

MENAKER: PEMERINTAH DORONG PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI USIA KERJA
TERDAMPAK PANDEMI
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, bahwa pemerintah saat ini tengah
mendorong peningkatan kompetensi bagi usia kerja yang terdampak pandemi. Menurut Ida, ada
29,16 juta usia kerja yang terdampak pandemi, sehingga mereka ini butuh adanya kompetensi
guna meningkatkan kesejahteraannya.
Sedangkan kompetensi sendiri, lanjut Ida, adalah kata kunci guna meningkatkan daya saing
selain kesejahteraan. "Peningkatan kompetensi bisa melalui pelatihan kerja dan pendampingan,
agar nantinya para peserta pelatihan setelah tersertifikasi akan dapat bersaing di dunia kerja
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atau memilih jalan usaha mandiri," kata Ida Fauziah, saat menjadi keynote speaker secara virtual
dalam Penandatanganan MoU BBPLK Semarang dengan Perusahaan dan Dunia Usaha Mitra
Pendamping Lulusan Pelatihan BBPLK Semarang di ruang Catwalk BBPLK Semarang, Selasa
(26/1).
Sementara itu Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan mengatakan, perlu adanya sinergitas
antara BBPLK dengan dunia usaha, guna menampung lulusan BBPLK yang telah siap kerja.
"Tercatat saat ini ada 18 perusahaan yang siap mendampingi 180 orang alumni BBPLK," kata
Budi Hartawan.
Terkait lama magang, Budi mengatakan, tergantung dari perusahaannya itu sendiri.
Berbicara tentanga lulusan BBPLK yang terserap di dunia industri, Kepala BBPLK Edy Susanto
mengatakan, bahwa pada tahun 2020, serapan lulusan yang bekerja di dunia industri dan kerja
mandiri mengalami penurunan dari 90 persen jadi 60 persen untuk jumlah total 12.000 orang
lulusan. Maka dari itu, lanjut Edy, program pelatihan ini lebih mengacu pada perusahaan yang
siap menerima dan mendampingi.
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negative - Andi Kusuma Irfandi (Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Unit Pelayanan
Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak) Saat ini,
keenamnya sudah dibawa ke ke Pontianak
positive - Andi Kusuma Irfandi (Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Unit Pelayanan
Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak) Akhirnya,
mereka kami akan salurkan bekerja di perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat yang sudah
ada kerja sama dengan kami
negative - Andi Kusuma Irfandi (Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Unit Pelayanan
Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak) Mereka diajak
oleh teman satu kampungnya bernama J untuk bekerja di perusahaan sawit Felcra di Malaysia,
dengan membayar Rp 7 juta per orang
negative - Andi Kusuma Irfandi (Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Unit Pelayanan
Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak) Mereka berada
di rumah penampungan Balai Karangan selama tiga pekan. Kemudian ketika masuk Malaysia
lewat hutan, langsung diamankan
positive - Andi Kusuma Irfandi (Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Unit Pelayanan
Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak) Saat
penangkapan posisi J berada di Malaysia. Terhadap J menjadi atensi kami. Saat ini Kepala BP2MI
Pontianak Kombes Pol Erwin Rachmat sedang menuju ke Entikong untuk mengambil langkah
lebih lanjut
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Ringkasan
Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI menggagalkan keberangkatan
sebanyak enam calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Entikong, Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat (Kalbar).
Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak, Andi Kusuma Irfandi mengatakan,
keenam calon pekerja migran yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) tersebut
merupakan korban sindikat pengiriman TKI ilegal .

6 WARGA NTB KORBAN SINDIKAT PENGIRIMAN TKI ILEGAL DICEGAH MASUK
MALAYSIA
Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI menggagalkan keberangkatan
sebanyak enam calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Entikong, Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat (Kalbar).
Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pontianak, Andi Kusuma Irfandi mengatakan,
keenam calon pekerja migran yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) tersebut
merupakan korban sindikat pengiriman TKI ilegal .
"Saat ini, keenamnya sudah dibawa ke ke Pontianak," kata Andi kepada wartawan, Selasa
(26/1/2021).
Andi menerangkan, kepada keenamnya diberikan opsi, apakah tetap bekerja di Kalbar atau
dipulangkan ke tempat asalnya di NTB.
"Akhirnya, mereka kami akan salurkan bekerja di perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat
yang sudah ada kerja sama dengan kami," ucap Andi.
Andi menyebut, keenam warga NTB tersebut masing-masing bernama Ani (32), Sulhan (42),
Gupran (36), Said Tuddin (22), Mardin (27) dan Khaerul Anwar (26).
Keenamnya berasal dari Lendang Kantong, Desa Sukarame, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur, NTB.
Andi menjelaskan, mereka tiba di Kalbar pada 26 Desember 2020.
"Mereka diajak oleh teman satu kampungnya bernama J untuk bekerja di perusahaan sawit
Felcra di Malaysia, dengan membayar Rp 7 juta per orang," ungkap Andi.
Andi melanjutkan, setelah sepekan berada di Pontianak, mereka diberangkatkan ke Kecamatan
Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, untuk menunggu masuk ke Malaysia.
"Mereka berada di rumah penampungan Balai Karangan selama tiga pekan. Kemudian ketika
masuk Malaysia lewat hutan, langsung diamankan," jelas Andi.
Andi menegaskan, pihaknya kini masih memburu J, teman satu kampung korban yang diduga
terlibat dalam sindikat TKI ilegal.
"Saat penangkapan posisi J berada di Malaysia. Terhadap J menjadi atensi kami. Saat ini Kepala
BP2MI Pontianak Kombes Pol Erwin Rachmat sedang menuju ke Entikong untuk mengambil
langkah lebih lanjut," kata Andi.
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negative - Tengku Muhammad Haris Sabri Sinar (Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Binjai)
Walaupun banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan
usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BPJamsostek tetap dapat melakukan akuisisi
peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020
positive - Tengku Muhammad Haris Sabri Sinar (Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Binjai)
Kami akan selalu optimis, meskipun tetap pula waspada terhadap tantangan-tantangan yang
mungkin akan muncul ke depannya, seperti dengan mewujudkan transformasi digital secara
berkelanjutan

Ringkasan
Hingga Desember 2020, sebanyak 50,72 juta pekerja terdaftar sebagai peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Pencapaian ini menunjukan tren
positif pada 2020, meskipun di tengah kondisi pandemi Covid-19. Sebaliknya dari sisi perusahaan
peserta atau pemberi kerja, di periode yang sama capaian BPJamsostek juga relatif baik. Tercatat
sebanyak 683,7 ribu perusahaan telah menjadi mitra BPJamsostek.

50,72 JUTA PEKERJA JADI PESERTA BPJAMSOSTEK
Hingga Desember 2020, sebanyak 50,72 juta pekerja terdaftar sebagai peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Pencapaian ini menunjukan tren
positif pada 2020, meskipun di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Sebaliknya dari sisi perusahaan peserta atau pemberi kerja, di periode yang sama capaian
BPJamsostek juga relatif baik. Tercatat sebanyak 683,7 ribu perusahaan telah menjadi mitra
BPJamsostek.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Cabang (Kakancab) Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Binjai, Tengku Muhammad Haris Sabri Sinar, mengutip
keterangan Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto, Senin (25/1) siang.
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Dikatakan Haris, peningkatan jumlah kepesertaan BPJamsostek secara signifikan hingga 2020,
salah satunya didukung oleh peran dan inisiatif Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI),
termasuk pula upaya BPJamsostek mendorong kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah
(BPU), serta pekerja sektor Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).
Sejak 2017 sampai akhir Desember 2020, PERISAI telah berkontribusi positif terhadap
kepesertaan hingga sebesar 1,6 juta peserta. Dari jumlah itu. total iuran terkumpul sebesae Rp
364,2 miliar, yang dilakukan oleh 4.694 PERISAI aktif di seluruh Indonesia.
Sebaliknya terkait perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), hingga Desember 2020
tercatat sebanyak 376,6 ribu PMI telah terlindungi oleh program BPJamsostek, dengan nilai iuran
mencapai Rp 31,9 miliar. "Walaupun banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat
berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BPJamsostek tetap
dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020", jelas Haris.
Namun dia menyatakan, lonjakan klaim JHT merupakan imbas dari PHK yang memang tidak
dapat dihindari, yakni sebesar 15,22 persen atau total sebanyak 2,2 juta pengajuan klaim JHT
pada 2019, dengan nominal yang juga ikut melonjak sebesar 24,25 persen atau mencapai Rp
26,64 triliun.
Di sisi lain, sepanjang 2020 pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BPJamsostek
mengalami peningkatan sebesar 20,01 persen atau mencapai nilai transaksi Rp 36.5 triliun.
Rinciannya itu. klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 33,1 triliun untuk 2,5 juta
kasus. Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp 1,35
triliun. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 221.7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp
1,55 triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp
489,47 miliar.
"Kami akan selalu optimis, meskipun tetap pula waspada terhadap tantangan-tantangan yang
mungkin akan muncul ke depannya, seperti dengan mewujudkan transformasi digital secara
berkelanjutan," ujar Haris.
Atas dasar itu pula, dia berharap 2021 dapat menjadi titik balik pulihnya perekonomian Indonesia
setelah didera pandemi Covid-19. BPJamsostek sendiri siap mendukung upaya ini. dengan
harapan perlindungan menyeluruh terhadap pekerja Indonesia dapat segera terwujud, (rel/wa)
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7 Penerima Manfaat di Kabupaten Serdang Bedagai Terima Bantuan
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positive - Darma Wijaya (Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai)) Maka hari ini bersama dengan
pihak dari BJPS Ketenagakerjaan untuk hadir dan menyerahkan santunan asuransi sebagai
bentuk pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dan ini juga merupakan nawacita dari
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo
positive - Darma Wijaya (Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai)) Saya juga sudah mendengar
bahwa salah seorang penerima akan mempergunakan uangnya untuk membeli sawah dan becak
untuk keperluan usaha. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga dan ikuti program BPJS
Ketenagakerjaan yang kiranya baik untuk kita semuanya
positive - Panji Wibisana (Deputi Direktur BPJAMSOSTEK) Pemerintahan yang maju adalah
pemerintah yang pemimpinya memiliki salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat, salah
satunya dengan mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Itu
menandakan masyarakat itu produktif. Dan, untuk jaminan sosial itu memang tergantung peran
pimpinan daerahnya. Kami apresiasi kepada bapak Darma Wijaya yang benar-benar
menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat

Ringkasan
Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya, bersama Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) ketenagakerjaan memberikan asuransi kepada 7 orang penerima manfaat yang
ada di empat kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (25/01/2021).
Empat kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Sei Rampah, Sei Bamban, Teluk mengkudu dan
kecamatan Perbaungan. Pemberian asuransi kecelakaan kerja tersebut dihadiri Wakil Bupati
Sergai Darma Wijaya, Deputi direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Panji wibisana,
Kepala kantor cabang BPJS ketenagakerjaan Tanjung Morawa Nurmansyah, Kepala kantor
cabang BPJS Ketenagakerjaan Serdang Bedagai Fadli Kurniawan, para Kepala OPD, dan Camat.
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7 PENERIMA MANFAAT DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TERIMA BANTUAN DARI
BPJS KETENAGAKERJAAN
Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya, bersama Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) ketenagakerjaan memberikan asuransi kepada 7 orang penerima manfaat yang
ada di empat kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (25/01/2021).
Empat kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Sei Rampah, Sei Bamban, Teluk mengkudu dan
kecamatan Perbaungan.
Pemberian asuransi kecelakaan kerja tersebut dihadiri Wakil Bupati Sergai Darma Wijaya, Deputi
direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Panji wibisana, Kepala kantor cabang BPJS
ketenagakerjaan Tanjung Morawa Nurmansyah, Kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan
Serdang Bedagai Fadli Kurniawan, para Kepala OPD, dan Camat.
Dalam kesempatan ini, Wabup Sergai Darma Wijaya mengungkapkan, sebagai manusia tidak
seorangpun yang ingin tertimpa musibah, akan tetapi jika takdir berkehendak lain, manusia juga
tidak bisa menghindar atau menolaknya.
"Maka hari ini bersama dengan pihak dari BJPS Ketenagakerjaan untuk hadir dan menyerahkan
santunan asuransi sebagai bentuk pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dan ini juga
merupakan nawacita dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo," sebut Darma Wijaya.
Ia berharap, kepada penerima asuransi agar dapat memanfaatkan uangnya dengan baik.
"Saya juga sudah mendengar bahwa salah seorang penerima akan mempergunakan uangnya
untuk membeli sawah dan becak untuk keperluan usaha. Mudah-mudahan bermanfaat untuk
keluarga dan ikuti program BPJS Ketenagakerjaan yang kiranya baik untuk kita semuanya,"
jelasnya.
Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Panji Wibisana
menyampaikan, melalui perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai,
Jaminan Sosial itu memang hak bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama yang bekerja.
"Pemerintahan yang maju adalah pemerintah yang pemimpinya memiliki salah satu bentuk
kepedulian kepada masyarakat, salah satunya dengan mengikutsertakan pekerjanya dalam
program BPJS Ketenagakerjaan. Itu menandakan masyarakat itu produktif. Dan, untuk jaminan
sosial itu memang tergantung peran pimpinan daerahnya. Kami apresiasi kepada bapak Darma
Wijaya yang benar-benar menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat," ujarnya.
Diharapkan Program seperti ini bisa terus berlanjut ke depannya, sehingga masyarakat yang
benar-benar membutuhkan pertolongan untuk pembiayaan usaha bisa terbantu.
(Rudy Sentosa).
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positive - Endang Syaripudin (Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Karawang)
Pembuatan kartu kuning melalui online sudah 25.744. Pencari kerja yang buat akun sudah
36.247, lowongan sebanyak 154
positive - Endang Syaripudin (Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Karawang)
Kami langsung sidak kalau ada yang rekrut tidak melalui online. Karena dengan sistem online ini
warga Karawang mendapat kesempatan lebih. Link online ini harus KTP Karawang, kalau luar
karawang gak bisa masuk
neutral - Endang Syaripudin (Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Karawang)
Awal Desember 2020 sudah 1991 formasi yang akan ditempatkan

Ringkasan
Sejak Nopember 2020 lalu, perekrutan tenaga kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnaker) Karawang dilakukan melalui sistem online. Sebanyak 36.247 pencari kerja di
Karawang sudah membuat akun untuk mencari pekerjaan melalui sistem online di Disnaker
Karawang. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Karawang Endang Syaripudin
mengatakan, melalui Surat Edaran Bupati pada September 2020 lalu, perekrutan tenaga kerja
dilakukan melalui online.

36.247 ORANG CARI KERJA
Sejak Nopember 2020 lalu, perekrutan tenaga kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnaker) Karawang dilakukan melalui sistem online. Sebanyak 36.247 pencari kerja di
Karawang sudah membuat akun untuk mencari pekerjaan melalui sistem online di Disnaker
Karawang.
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Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Karawang Endang Syaripudin
mengatakan, melalui Surat Edaran Bupati pada September 2020 lalu, perekrutan tenaga kerja
dilakukan melalui online. Semua pencaker kini tidak perlu lagi langsung mendatangi kantor dinas
untuk mencari info lowongan pekerjaan. Setelah membuat akun, kata Endang, para pencaker
bisa login dan mencari lowongan serta melamar pekerjaan melalui link yang sudah dibuat. Selain
untuk melamar pekerjaan, link tersebut juga bisa digunakan melakukan pembuatan kartu kuning
sebagai salah satu berkas syarat saat melamar pekerjaan. "Pembuatan kartu kuning melalui
online sudah 25.744. Pencari kerja yang buat akun sudah 36.247, lowongan sebanyak 154,"
paparnya, kepada Radar Karawang, Senin (25/1).
Selain pencari kerja, kata Endang, perusahaan juga harus membuat akun sehingga semua
informasi lowongan kerja dipublis melalui link tersebut. Jika masih ditemukan adanya perekrutan
yang langsung dilakukan di perusahaan, Disnakertrans akan segera melakukan sidak. "Kami
langsung sidak kalau ada yang rekrut tidak melalui online. Karena dengan sistem online ini warga
Karawang mendapat kesempatan lebih. Link online ini harus KTP Karawang, kalau luar karawang
gak bisa masuk," ujarnya.
Ia menuturkan, hingga bulan Januari 2021 ini diperkirakan sudah 2.000 orang lebih yang akan
ditempatkan, dari 154 perusahaan yang membuka info loker.
"Awal Desember 2020 sudah 1991 formasi yang akan ditempatkan," ujarnya.
(nce) Darurat Pekerjaan.
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami
memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Ini akan
dilanjutkan pada 2021 selama tiga bulan dan mungkin enam bulan pada kuartal satu dan dua

Ringkasan
Segera klik sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk mengecek nama penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan akan dilanjutkan di 2021 ini.
Bantuan itu untuk membantu kehidupan para pekerja selama pandemi COVID-19 ini. Sayangnya
sampai saat ini BLT BPJS Ketenagakerjaan belum bisa diketahui pasti kapan cairnya. Dikutip dari
situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pemerintah belum bisa memberikan
kepastian kapan penyaluran BLT pegawai akan dilanjutkan.

KLIK SSO.BPJSKETENAGAKERJAAN.GO.ID UNTUK CEK NAMA PENERIMA BLT BPJS
KETENAGAKERJAAN YANG BAKAL CAIR
Segera klik sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk mengecek nama penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan akan dilanjutkan di 2021 ini.
Bantuan itu untuk membantu kehidupan para pekerja selama pandemi COVID-19 ini.
Sayangnya sampai saat ini BLT BPJS Ketenagakerjaan belum bisa diketahui pasti kapan cairnya.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pemerintah belum bisa
memberikan kepastian kapan penyaluran BLT pegawai akan dilanjutkan.
"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan
kembali program BSU," kata Menaker Ida Fauziyah pada 18 Januari 2021.
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Ida mengatakan pihaknya sudah punya hasil evaluasi yang akan dikoordinasikan dengan
Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perekonomian belum normal, program BLT BPJS
Ketenagakerjaan bisa kembali dilakukan pada 2021.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat memberi
sinyal terkait kabar ini. Meskipun belum diketahui BLT BPJS Ketenagakerjaan kapan cair, dia
sempat mengatakan bahwa bantuan akan dilanjutkan selama tiga bulan pada 2021.
"Ini akan dilanjutkan pada 2021 selama tiga bulan dan mungkin enam bulan pada kuartal satu
dan dua," kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi (KPCPEN).
Untuk memastikan apakah termasuk penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan atau tidak, segera cek
nama di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Ikuti langkah-langkah di bawah ini: 1. Klik link
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 2. Klik 'daftar pengguna' (bagi karyawan yang belum memiliki
akun) 3. Segmen 'PU' (Penerima Upah) 4. Masukkan e-mail 5. Klik 'Kirim' 6. Setelah itu, link
verifikasi akan dikirim melalui e-mail Anda. Kemudian ikuti instruksi selanjutnya 7. Lalu masuk
kembali ke link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan login dengan e-mail dan password yang sudah
didaftarkan 8. Setelah masuk ke dashboard, klik 'Kartu Digital' dan klik gambar kartu 9. Kemudian
akan muncul data diri dan status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan
nomor rekening.
Selamat mengecek nama yang terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id!.
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neutral - Tri Adhianto Tjahyono (Wakil Bupati Bogor) Caranya gimana ya kalo mau ikutan ini?
Bayar ga sih? Ini buat lulusan apa aja ya? Lowongannya di Bekasi doang? Nih biar sama-sama
enak, Aku bantu jawab yah

Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi membuka lowogan kerja dengan menggelar Online
Job Fair untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Diketahui lowongan kerja Online Job Fair tersebut
digelar mulai 21 Januari hingga 31 Januari 2021. Dikutip dari akun Instagram
@humasdisnakerkotabekasi dan @infowisatabekasi, acara pembukaan Online Job Fair itu sendiri
dibuka langsung oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto
Tjahyono.

DISNAKER KOTA BEKASI GELAR LOWONGAN KERJA ONLINE JOB FAIR, 'CARI
KERJA SAMBIL REBAHAN'
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi membuka lowogan kerja dengan menggelar Online
Job Fair untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
Diketahui lowongan kerja Online Job Fair tersebut digelar mulai 21 Januari hingga 31 Januari
2021. Berikut cara mendaftar lowongan kerja Online Job Fair Bekasi, cari kerja sambil rebahan.
Dikutip dari akun Instagram @humasdisnakerkotabekasi dan @infowisatabekasi, acara
pembukaan Online Job Fair itu sendiri dibuka langsung oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
dan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
"Halo Sobat Kerja di Bekasi! Kabar baik nih buat kalian semua. Mengingat situasi akhir-akhir ini
membuat kita cemas, khususnya pencarian kerja yang semakin sulit ditemukan, dengan tekad
dan ambisi yang kuat Job2Go akan mengadakan Online Job Fair untuk wilayah Bekasi dan
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sekitarnya supported by Disnaker Kota Bekasi, tepatnya di tanggal 21 - 31 Januari 2021,"
tulisnya.
"Caranya gimana ya kalo mau ikutan ini? Bayar ga sih? Ini buat lulusan apa aja ya? Lowongannya
di Bekasi doang? Nih biar sama-sama enak, Aku bantu jawab yah," tambahnya.
Berikut cara pendaftaran Online Job Fair:
1. Biar bisa ikutan kamu cukup daftar ke link ini ya : https://job2go.net/jobfair
2. Tenang, Online Job Fair ini Gratis tis tisss
3. Terbuka untuk semua lulusan, karena Job2Go pingin semua dapat kerja.
4. Lowongannya itu terletak di wilayah Bekasi dan termasuk Jabodetabek yah.
Namun selain lewat cara di atas, pelamar juga bisa mendaftar lewat aplikasi berikut: Lowongan
Kerja PT Jasa Raharja Persero Informasi lowongan kerja 2021, kali ini dibuka lowongan kerja PT
Jasa Raharja Persero.
Dalam lowongan kerja PT Jasa Raharja tersebut dibutuhkan calon karyawan lulusan SMA/SMK
sederajat, D3 dan S1.
Diketahui, program lowongan kerja dibuka perusahaan BUMN ini yakni program pemagangan
yang diberi nama Langkah Bakti Jasa Raharja (LBJR).
Saat ini, LBJR diselenggarakan untuk dapat mendukung pemerintah khususnya di Kementerian
Ketenagakerjaan.
LBJR betujuan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap dan
terampil dunia kerja.
Di laman Jasa Raharja, Senin (25/1/2021), perusahaan sedang membuka program pemagangan
untuk Petugas Administrasi bidang Sekretariat sebanyak satu formasi di masing-masing 29
kantor cabang.
Bila tertarik, Ini kriteria umum, kelengkapan administrasi diperlukan, hingga jadwal seleksi yang
akan dijalankan.
Kriteria umum
1. Dibuka untuk putra-putri daerah dan berdomisili di wilayah cabang setempat (dibuktikan dari
KTP yang bersangkutan).
2. Pria/wanita (diutamakan wanita) usia 17 - 23 tahun (maksimal berulang tahun ke-23 pada
hari terakhir pendaftaran dibuka).
3. Tidak memiliki orangtua atau saudara kandung yang masih aktif bekerja di PT Jasa Raharja.
4. Lulusan SMA/sederajat, D3, atau Sarjana segala jurusan.
5. IPK minimal 2,5 bagi sarjana dan D3 (Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi
Swasta) dan Nilai Ujian Nasional (UN) bagi lulusan SMA minimal rata-rata 6.00.
6. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjadi peserta magang.
7. Menguasai operasional komputer (minimal Ms. Word dan Ms. Excel).
8. Berpenampilan menarik.
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Kelengkapan administrasi
1. Formulir Pendaftaran.
2. KTP/SIM.
3. Ijazah pendidikan formal terakhir beserta Transkrip (bagi sarjana/D3) dan Surat Keterangan
Hasil UN (bagi lulusan SMA).
4. Kartu Keluarga (KK).
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
6. Pas foto tebaru dan foto full body terbaru.
7. Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan.
8. Surat pernyataan bersedia untuk tidak menikah selama menjadi peserta magang 9. Surat
pernyataan tidak memiliki orangtua atau saudara kandung yang masih aktif bekerja di PT Jasa
Raharja.
Jadwal seleksi - Seleksi Administrasi dibuka mulai Tanggal 25 - 30 Januari 2021.
- Tes Pengetahuan Umum - Psikotest Tertulis - Wawancara Psikologi - Pemeriksaan Kesehatan Wawancara Internal Perusahan Pendaftaran lowongan kerja ini dibuka sampai 30 Januari 2021.
Jika ingin mendaftar lowongan kerja ini, maka harus login terlebih dahulu ke laman resmi LBJR
Jasa Raharja, https://lbjr.jasaraharja.co.id/index.php, tapi dengan email terdaftar.
Ketika sudah mendaftar, maka masuk ke halaman profile saya, dan bisa langsung mengunggah
dokumen.
Jika terdapat kendala aplikasi saat mengirim lowongan kerja di LBJR Jasa Raharja, maka bisa
menghubungi email rekrutmen@jasaraharja.co.id, pada jam kerja 07.30 WIB sampai 16.30 WIB.
Lowongan Kerja PT Intercallin (Baterai ABC) Informasi lowongan kerja 2021, yaitu telah dibuka
lowongan kerja PT Intercallin atau lowongan kerja Baterai ABC.
Sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak 1968 tersebut membuka lowongan kerja Staf
Administrasi Produksi.
Diketahui, lowongan Baterai ABC berakhir 25 hari kedepan sejak informasi ini diposting pada
Minggu (24/1/2021) di laman Jobstreet.
Perusahaan produsen baterai yang berada di Jakarta Barat ini pun menetapkan beberapa
kualifikasi untuk calon kandidat yang ingin melamar.
Beberapa kualifikasi yakni, kandidat harus memiliki pendidikan minimal D3 pada jurusan
Administrasi, Ekonomi, Akuntansi atau Manajemen.
Lalu, kandidat harus punya minimal 2 tahun pengalaman dalam administrasi, mampu bekerja
dengan tim, teliti, inisiatif, jujur, proaktif dan bertanggung jawab.
Kandidat harus mempunyai sikap kerja yang positif, keterampilan komunikasi yang baik, efisien,
metodis dalam pekerjaan dokumentasi, dan administrasi.
Bahkan, harus berorientasi pada detail dan pekerja keras, serta mampu mengoperasikan Ms
Office (terutama Ms Excel).
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Adapun deskripsi pekerjaan yang akan diterima karyawan, adalah bertanggung jawab penuh
terhadap seluruh administrasi produksi (permintaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil
produksi).
Pelamar juga harus melakukan stock opname rutin, dan melakukan administrasi Tenaga Kerja
(menginput rencana kerja harian, menginput laporan lembur, menginput cuti dan izin pekerja ke
Sustem HRIS).
Kandidat juga harus bertanggungjawab terhadap proses dan aktivitas administrasi di lini area
kerjanya.
Lowongan Kerja Bank BNI Informasi lowongan kerja 2021, saat ini dibuka lowongan kerja PT
Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau Bank BNI.
Dalam lowongan kerja Bank BNI 2021 tersebut saat ini tengah mencari sejumlah pegawai baru
lulusan S1 dan S2.
Lalu apa saja posisi dan syarat lowongan kerja Bank BNI terbaru? Bank BUMN ini sudah lama
melayani nasabah di seluruh Indonesia.
Cabang dari Bank BNI tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Kali ini Bank BNI sedang membuka rekrutmen pegawai baru.
Melansir laman rekrutmen Bank BNI, ada ebberapa posisi yang ditawarkan di lowongan kerja ini.
Berikut posisi yang dibuka di lowongan Bank BNI 2021, dihimpun dari laman rekrutmen resmi
Bank BNI.
Lowongan kerja assistant manager - budgeting and finance - Fresh graduate S1/S2 jurusan
akuntansi atau manajemen.
- Memiliki pengalaman di perbankan dan keuangan lebih disukai.
- Berusia maksimal 30 tahun.
- Mampu menggunakan SAP, Zahir, atau aplikasi akuntansi lainnya.
- Belum menikah.
- Mampu berbahasa Inggris aktif dan menyertakan skor TOEFL/IELTS.
- Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai aktif Bank BNI.
Lowongan kerja programming developer - Minimal lulusan S1/S2 jurusan teknik komputer
dan/atau teknik informatika.
- Memiliki kemampuan dasar logic programming dan produk perbankan.
- Memiliki pengetahuan tentang Microservices/ API/ CI-CD Tools.
- Mampu berbahasa Inggris aktif dan menyertakan skor TOEFL/IELTS.
- Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai aktif Bank BNI.
Lowongan kerja asistant manager - change & release management - Minimal lulusan S1/S2
jurusan teknik komputer dan/atau teknik informatika.
- Memiliki setidaknya dua tahun pengalaman sebagai application development project.
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- Menguasai penggunaan Google Sheet, Google Docs, dan Google API.
- Memahami COBIT/IT-IL dan IT project managemant.
- Menguasai Pipeline creation dan menggunakan CI/CD tools, dan memahami konsep DevOps.
- Mampu berbahasa Inggris aktif dan menyertakan skor TOEFL/IELTS.
- Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai aktif Bank BNI.
Lowongan kerja asistant manager - IT architecture - Minimal lulusan S1/S2 jurusan teknik
komputer dan/atau teknik informatika.
- Berpengalaman setidaknya 2 tahun di bidang IT.
- Memahami aturan dan standart IT architecture, memiliki sertifikat TOGAF lebih disukai.
- Memahami COBIT/IT-IL framework.
- Mampu berbahasa Inggris aktif dan menyertakan skor TOEFL/IELTS.
- Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai aktif Bank BNI.
Lowongan kerja analyst management source control - Minimal lulusan S1/S2 jurusan teknik
komputer dan/atau teknik informatika.
- Berpengalaman setidaknya 2 tahun di bidang programming (NETNET/Microsoft Ecosystem
dan/atau AIX System).
- Berpengalaman setidaknya 2 tahun dalam mengembangkan server aplikasi perusahaan (AIX,
Linux, dan Windows Servers) dan server database (Oracle dan Ms SQL).
- Mahir menggunakan Source Control Code Repository Tools (GIT dan SVN).
- Menguasai Pipeline creation dan menggunakan CI/CD tools, dan memahami konsep DevOps.
- Mampu berbahasa Inggris aktif dan menyertakan skor TOEFL/IELTS.
- Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai aktif Bank BNI.
- Lowongan kerja assistant manager business partner - Minimal lulusan S1/S2 dari universitas
ternama.
- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam bisnis atau operasional.
- Mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu bekerja dalam tim.
- Memiliki pengalaman dalam IT tools dan sistem perbankan atau industri keuangan nonperbankan lebih disukai.
- Mampu berbahasa Inggris aktif dan menyertakan skor TOEFL/IELTS.
- Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai aktif Bank BNI.
Pendaftaran dibuka hingga 31 Maret 2021.
Peserta melakukan pendaftaran secara daring melalui laman rekrutmen Bank BNI.
Hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Bank BNI.
116

Segala proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun.
Informasi lowongan kerja di Bank BNI 2021 bisa dilihat di https://recruitment.bni.co.id/ .
Pilih pada menu "Job Vacancy".
(Kompas.com/Kontan.co.id) Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Jasa
Raharja Buka Lowongan Kerja Lulusan SMA-S1, Minat? ".
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positive - Mardan Hanafi (KetuaDPD AMPI Padanglawas (Palas)) Di tengah situasi pandemi Covid
-19saatini,semangatpemudatidak boleh kendor tetapi harus terus bersemangat dalam
menggelorakan peran pemuda untuk terus berkarya nyata bukan karya kata
neutral - Jon Nedi Piliang (Plt Kepala Dinasnaker Kabupaten Padanglawas) Disnaker selalu
mendukung kegiatan yang bernilai positif bagi masyarakat dan daerah dalam membangun sinergi
yang baik dalam mewujudkan kemajuan pembagunan. Melalui pertemuan seperti kiranya
menjadi sarana komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengurus DPD AMPI Padanglawas
dengan Dis-naker secara berkesinambungan

Ringkasan
Plt Kadis Tenaga Kerja (Naker) Kabupaten Padanglawas (Palas) Jon Nedi Piliang menerima Ketua
dan pengurus DPD Angkatan Muda Pemba-haruan Indonesia (AMPI), Mardan Hanafi Hasibuan
SH MH beserta rombongan di Aula Disnaker Padanglawas (Palas), Senin (25/1). Dalam
pertemuan itu, KetuaDPD AMPI Padanglawas (Palas) Mardan Hanafi Hasibuan menyampaikan,
terima kasih kepada Plt Kadisnakeryangtelah berkenan menerima kami dalam suasana
keakraban dan kekeluargaan.

AMPI PALAS BANGUN SINERGI DENGAN DISNAKER
Plt Kadis Tenaga Kerja (Naker) Kabupaten Padanglawas (Palas) Jon Nedi Piliang menerima Ketua
dan pengurus DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Mardan Hanafi Hasibuan
SH MH beserta rombongan di Aula Disnaker Padanglawas (Palas), Senin (25/1).
Dalam pertemuan itu, Ketua DPD AMPI Padanglawas (Palas) Mardan Hanafi Hasibuan
menyampaikan, terima kasih kepada Plt Kadisnaker yang telah berkenan menerima kami dalam
suasana keakraban dan kekeluargaan.
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Mardan Hanafi mengatakan, audiensi ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus membangun
sinergi organisasi pemuda dengan pemerintah dalam mendukung kemajuan pembagunan
daerah yang lebih maju.
"Di tengah situasi pandemi Covid -19 saat ini,semangat pemuda tidak boleh kendor tetapi harus
terus bersemangat dalam menggelorakan peran pemuda untuk terus berkarya nyata bukan karya
kata," ujar Mardan.
Kata Mardan. peran pemuda harus memberikan kontribusi positif dalam pembangunan serta
mendukung kebijakan pemerintah untuksemuaprogram yang mewujudkan kesejahteraan
masyarakat khusus Kabupaten Padanglawas (Palas).
DPD AMPI, tambah Mardan, siap menjadi garda terdepan dalam mengisi peran pemuda sebagai
dukungan untuk kemajuan pembagunan daerah yang lebih baik.
Plt Kepala Dinasnaker Kabupaten Padanglawas, Jon Nedi Piliang mengucapkan, terimakasih
kepada Ketua DPD AMPI dan rombongan atas kunjungannya dalam rangka bersilahturahmi.
"Disnaker selalu mendukung kegiatan yang bernilai positif bagi masyarakat dan daerah dalam
membangun sinergi yang baik dalam mewujudkan kemajuan pembagunan. Melalui pertemuan
seperti kiranya menjadi sarana komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengurus DPD AMPI
Padanglawas dengan Dis-naker secara berkesinambungan," pungkasnya. (ats)
Caption;
BERSAMA PENGUR US: KetuaDPD AMPI Kabupaten Padanglawas, Mardan Hanafi Hasibuan
bersama pengurus dan anggota bersama Plt Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Padanglawas, Jon
Nedi Piliang.
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negative - Guy Ryder (kepala ILO) Ini merupakan krisis paling parah bagi dunia kerja sejak
depresi hebat tahun 1930-an
negative - Guy Ryder (kepala ILO) Entah mereka tidak dapat bekerja mungkin karena
pembatasan pandemi atau kewajiban sosial atau mereka menyerah mencari pekerjaan

Ringkasan
Pandemi virus corona Covid-19 berdampak besar pada sektor pekerjaan global selama 2020.
Dalam sebuah studi baru, Organisasi Perburuhan Internasional PBB ( ILO ) menemukan bahwa
8,8 persen jam kerja global hilang pada 2020 dibandingkan dengan kuartal keempat 2019.
Laporan yang dirilis Senin (25/1/2021) juga menyoroti dampak yang tidak merata di berbagai
sektor dengan akomodasi dan layanan makanan terkena dampak paling parah, sehingga
menunjukkan penurunan lapangan kerja lebih dari 20 persen. Sebaliknya, lapangan kerja
membengkak di bidang informasi dan komunikasi, serta di bidang keuangan dan asuransi.

LAPORAN PBB: DUNIA KEHILANGAN 255 JUTA LAPANGAN PEKERJAAN PADA 2020
Pandemi virus corona Covid-19 berdampak besar pada sektor pekerjaan global selama 2020.
Dalam sebuah studi baru, Organisasi Perburuhan Internasional PBB ( ILO ) menemukan bahwa
8,8 persen jam kerja global hilang pada 2020 dibandingkan dengan kuartal keempat 2019.
Angka itu setera dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu atau sekitar empat kali lebih besar
dari jumlah yang hilang selama krisis keuangan global pada 2009.
"Ini merupakan krisis paling parah bagi dunia kerja sejak depresi hebat tahun 1930-an," kata
kata kepala ILO Guy Ryder, dikutip dari AFP, Senin (25/1/2021).
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Badan tenaga kerja PBB menjelaskan bahwa sekitar setengah dari jam kerja yang hilang dihitung
dari pengurangan jam kerja bagi mereka yang masih bekerja.
Akan tetapi, dunia juga melihat tingkat kehilangan pekerjaan yang belum pernah terjadi
sebelumnya tahun lalu.
Di sisi lain, jumlah pengangguran global resmi melonjak 1,1 persen, atau 33 juta sehingga
menjadi total 220 juta orang. Semenetara tingkat pengangguran di seluruh dunia sebesar 6,5
persen tahun lalu.
Ryder menyebutkan bahwa 81 juta orang lainnya tidak mendaftar sebagai pengangguran, tetapi
keluar begitu saja dari pasar tenaga kerja.
"Entah mereka tidak dapat bekerja mungkin karena pembatasan pandemi atau kewajiban sosial
atau mereka menyerah mencari pekerjaan," kata dia.
ILO mencatat, jam kerja yang hilang tahun lalu menyusutkan pendapatan tenaga kerja global
sebesar 8,3 persen penuh.
Itu berarti penurunan sekitar 3,7 triliun dollar AS atau 4,4 persen dari keseluruhan produk
domestik bruto (PDB) global.
Munculnya beberapa vaksin yang aman dan efektif untuk melawan Covid-19 telah meningkatkan
harapan bahwa dunia dapat segera mengendalikan pandemi Covid-19.
Namun, ILO memperingatkan bahwa prospek pemulihan pasar tenaga kerja global tahun ini
lambat, tidak merata, dan tidak pasti.
Organisasi tersebut menunjuk pada dampak yang tidak merata dari krisis terhadap pekerja
dunia, mempengaruhi perempuan dan pekerja yang lebih muda jauh lebih buruk dari kelompok
lain.
Secara global, kehilangan pekerjaan untuk perempuan tahun lalu mencapai 5 persen,
dibandingkan dengan 3,9 persen untuk laki-laki.
Perempuan lebih cenderung bekerja di sektor ekonomi yang terpukul lebih parah. Mereka juga
mengambil lebih banyak beban, misalnya merawat anak-anak yang terpaksa tinggal belajar dari
rumah.
Pekerja yang lebih muda (usia 15-24 tahun) juga jauh lebih mungkin kehilangan pekerjaan
dengan catatan sebesar 8,7 persen secara global, dibandingkan dengan 3,7 persen untuk pekerja
yang lebih tua.
Banyak anak muda juga menunda mencoba memasuki pasar tenaga kerja mengingat kondisi
yang rumit tahun lalu.
ILO memperingatkan, ada risiko sangat nyata dari hilangnya generasi akibat kondisi ini.
Laporan yang dirilis Senin (25/1/2021) juga menyoroti dampak yang tidak merata di berbagai
sektor dengan akomodasi dan layanan makanan terkena dampak paling parah, sehingga
menunjukkan penurunan lapangan kerja lebih dari 20 persen.
Sebaliknya, lapangan kerja membengkak di bidang informasi dan komunikasi, serta di bidang
keuangan dan asuransi.
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Ke depan, ILO meminta negara-negara untuk memberikan dukungan khusus kepada kelompok
dan sektor yang terkena dampak paling parah, serta sektor-sektor yang kemungkinan besar
dapat menghasilkan banyak pekerjaan dengan cepat.
Ini menekankan perlunya lebih banyak dukungan untuk negara-negara miskin dengan sumber
daya yang lebih sedikit.
Laporan tersebut juga membuat sketsa tiga skenario pemulihan untuk 2021, tergantung pada
dukungan di tingkat nasional dan internasional.
Skenario pesimistis melihat tambahan penurunan 4,6 persen pada jam kerja, dan bahkan
skenario paling optimis mengantisipasi bahwa jam kerja akan menyusut 1,3 persen tahun ini,
setara dengan 36 juta pekerjaan penuh waktu.
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Positif

Narasumber
negative - Tamami (Warga) Persoalan ini bermula dari rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan
oleh PT Clariant pada satu pekan terakhir. Dari enam pelamar yang diseleksi, ternyata tidak ada
satu pekerjanya dari putra daerah yang lolos. Makanya terjadi gejolak dari masyarakat hingga
berujung pada aksi unjuk rasa seperti ini,
positive - Mahmudin (Kepala Desa Bantar Agung) Waktu pagi warga dari dua kecamatan
melakukan aksi demo di depan lokasi pabrik dengan jumlah massa sekitar 100 orang. Setelah
itu, 15 orang perwakilan langsung kami fasilitasi bersama Polri dan TNI untuk melakukan mediasi
dengan pihak perusahaan
negative - Mahmudin (Kepala Desa Bantar Agung) Jadi kedatangan warga kami itu, tidak lain
ingin diprioritaskan oleh perusahaan. Khususnya pada pekerja buruh kasar. Kalau buruh ahli
memang tidak bisa dipungkiri dan harus dikerjakan oleh orang ahli. Namun untuk buruh kasar,
warga meminta agar memprioritaskan pekerjanya dari putra daerah. Seperti kuli panggul dan
lainnya
positive - Mahmudin (Kepala Desa Bantar Agung) Jadi nantinya, lembaga independen ini harus
memiliki kompeten juga mengenai seleksi dan kebutuhan pekerja di perusahaan itu. Iya,
makanya nanti akan ada kualifikasi, minimalnya pekerja itu harus SMA atau SMK sederajat.
Kenapa ini harus dilakukan, karena kita ingin mendorong program pemerintah tentang wajar
Dikdas 12 tahun
negative - AKP Usep Nurdin (Kapolsek Jampangtengah) Jadi persoalan ini, berawal dari adanya
informasi kepada warga sekitar perusahaan, bahwa perusahaan telah menerima pegawai
sebanyak tiga orang yang berasal dari luar wilayah terdampak atau wilayah yang tidak terkena
dampak polusi dari perusahaan itu
positive - AKP Usep Nurdin (Kapolsek Jampangtengah) Oleh karena itu, warga berinisiatif
meminta penjelasan kepada manajemen perusahaan dan difasilitasi oleh personil Polsek Lenkong
dan Polsek Jampangtengah
positive - AKP Usep Nurdin (Kapolsek Jampangtengah) Berkat kerjasama, akhirnya selama
kegiatan tersebut berjalan aman, lancar dan kondusif
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positive - Endang Sunaryana (None) Pertemuan saat ini berjalan lancar karena baik dari warga
maupun pihak perusahaan, semuanya satu misi.. Yaitu untuk kebaikan dan harmonisasi semua
pihak
positive - Endang Sunaryana (None) Sementara pekerja dari luar daerahnya hanya 13,3 persen
dan sisanya putra daerah dari warga Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Jampangtengah

Ringkasan
Permasalahan ketenagakerjaan di Sukabumi memang harus mendapat perhatian serius.
Bagaimana tidak, tak hanya direpotkan dengan banyaknya punguta liar bagi pencari kerja
(pencaker), rekrutmen pun kerap menuai masalah. Kemarin, ratusan warga Desa Neglasari,
Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi menggeruduk PT Clariant Adsorbents Indonesia
(CAI). Massa yang merupakan putra daerah tersebut, sengaja mendatangi lokasi perusahaan
yang bergerak dalam bidang industri pengolahan minyak atau blicinget itu, untuk menuntut pihak
perusahaan agar memprioritaskan pekerjanya dari daerah setempat.

TAK DIPRIORITASKAN, PT CAI DIGERUDUK
Permasalahan ketenagakerjaan di Sukabumi memang harus mendapat perhatian serius.
Bagaimana tidak, tak hanya direpotkan dengan banyaknya punguta liar bagi pencari kerja
(pencaker), rekrutmen pun kerap menuai masalah. Kemarin, ratusan warga Desa Neglasari,
Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi menggeruduk PT Clariant Adsorbents Indonesia
(CAI).
Massa yang merupakan putra daerah tersebut, sengaja mendatangi lokasi perusahaan yang
bergerak dalam bidang industri pengolahan minyak atau blicinget itu, untuk menuntut pihak
perusahaan agar memprioritaskan pekerjanya dari daerah setempat.
Seorang warga, Tamami (45) mengatakan, lokasi perusahaan ini berada di wilayah Kampung
Sirnahurip, RT 25/06, Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong. Namun, untuk akses pintu masuk
ke lokasi perusahaan berada di wilayah Desa Bantar Agung, Kecamatan Jampangtengah.
"Persoalan ini bermula dari rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Clariant pada satu
pekan terakhir. Dari enam pelamar yang diseleksi, ternyata tidak ada satu pekerjanya dari putra
daerah yang lolos.
Makanya terjadi gejolak dari masyarakat hingga berujung pada aksi unjuk rasa seperti ini," kata
Tamami kepada Radar Sukabumi, Senin (25/01/2021). Terpisah, Kepala Desa Bantar Agung,
Kecamatan Jampang tengah, Mahmudin mengatakan, sekitar 100 warga dari Desa Bantaragung,
Kecamatan Jampangtengah dan Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong ini, sengaja mendatangi
lokasi perusahaan untuk menuntut dua poin. Yakni, persoalan rekrutmen tenaga kerja dan soal
program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Waktu pagi warga dari dua kecamatan melakukan aksi demo di depan lokasi pabrik dengan
jumlah massa sekitar 100 orang. Setelah itu, 15 orang perwakilan langsung kami fasilitasi
bersama Polri dan TNI untuk melakukan mediasi dengan pihak perusahaan," jelasnya.
Warga mendatangi lokasi perusahaan, karena pihak perusahaan telah melakukan sistem atau
jasa out shourcing dari PT atau CV pada program CSR maupun rekrutmen tenaga kerja.
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Sehingga, karyawan yang bekerja di perusahaan itu hanya putra dari luar daerah saja. "Jadi
kedatangan warga kami itu, tidak lain ingin diprioritaskan oleh perusahaan. Khususnya pada
pekerja buruh kasar.
Kalau buruh ahli memang tidak bisa dipungkiri dan harus dikerjakan oleh orang ahli. Namun
untuk buruh kasar, warga meminta agar memprioritaskan pekerjanya dari putra daerah. Seperti
kuli panggul dan lainnya," beber Mahmudin.
Hasil dari musyawarah, PT Clariant akhirnya menyepakati soal rekrutmen tenaga kerjanya akan
menggunakan lembaga independen yang dibentuk oleh masyarakat setempat dan difasilitasi
oleh pemerintah setempat.
"Jadi nantinya, lembaga independen ini harus memiliki kompeten juga mengenai seleksi dan
kebutuhan pekerja di perusahaan itu. Iya, makanya nanti akan ada kualifikasi, minimalnya
pekerja itu harus SMA atau SMK sederajat.
Kenapa ini harus dilakukan, karena kita ingin mendorong program pemerintah tentang wajar
Dikdas 12 tahun," tandasnya. Kapolsek Jampangtengah, AKP Usep Nurdin mengatakan, untuk
mengantisipasi hal yang tak diinginkan dan menciptakan keamanan serta ketertiban umum,
akhirnya ia langsung menginstruksikan sejumlah anggotanya untuk melakukan pengamanan
perihal aksi unjuk rasa itu.
"Jadi persoalan ini, berawal dari adanya informasi kepada warga sekitar perusahaan, bahwa
perusahaan telah menerima pegawai sebanyak tiga orang yang berasal dari luar wilayah
terdampak atau wilayah yang tidak terkena dampak polusi dari perusahaan itu," jelasnya.
Kondisi ini, telah menyebabkan ketidakpuasan warga sekitar perusahaan dengan sistem
rekruitmen pegawai perusahaan yang di anggap tidak transparan dan tidak ada keberpihakan
terhadap warga terdampak polusi asap dan suara yang berasal dari aktivitas perusahaan itu.
"Oleh karena itu, warga berinisiatif meminta penjelasan kepada manajemen perusahaan dan
difasilitasi oleh personil Polsek Lenkong dan Polsek Jampangtengah," bebernya. Dalam
musyawarah tersebut, telah disepakati bahwa untuk pekerja kasar, perusahaan akan
memprioritaskan warga sekitar, selama masih masuk dalam standar kemampuan pekerja.
"Berkat kerjasama, akhirnya selama kegiatan tersebut berjalan aman, lancar dan kondusif,"
imbuhnya. Masih di tempat yang sama, Plant Admin Manajer PT Clariant Adsorbents Indonesia,
Endang Sunaryana mengatakan, hasil dari mediasi ini, untuk rekrutmen pekerja, khususnya
untuk tenaga non skill maka nanti ke depannya untuk di pihak vendor atau pengelola akan
bekerjasama dengan tim independen yang di bentuk oleh warga setempat. "Pertemuan saat ini
berjalan lancar karena baik dari warga maupun pihak perusahaan, semuanya satu misi.
Yaitu untuk kebaikan dan harmonisasi semua pihak," katanya. Ketika disinggung mengenai
rekrutmen tenaga kerja, dirinya membantah bahwa perusahaan tersebut telah memprioritaskan
pekerja dari luar putra daerah.
Pasalnya, pabrik yang memiliki luas sekitar delapan hektare dengan jumlah pekerja sekitar 150
orang ini, sekitar 90 persen lebih pekerjanya merupakan warga daerah setempat. "Sementara
pekerja dari luar daerahnya hanya 13,3 persen dan sisanya putra daerah dari warga Kecamatan
Lengkong dan Kecamatan Jampangtengah," pungkasnya. (den/t)
Caption :
MENUNTUT KEADILAN : Massa yang merupakan warga pribumi dari Kecamatan Lengkong dan
Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa di pintu masuk PT
Clariant Adsorbents Indonesia, Kampung Cimapag, 01/01,Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong,
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Senin (25/01). Mereka menuntut agar pihak perusahaan memprioritaskan warga pribumi sebagai
pekerja.
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