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Newstrend Ketenagakerjaan 

28 Januari 2021 

 

 

NEWSTREND 

Judul : 
Pemerintah siapkan penerapan penempatan satu 
kanal PMI ke Arab Saudi 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah menyiapkan implementasi dari Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK) untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dan uji coba 

rencananya dimulai dengan penempatan 280 pekerja pada akhir Februari 2021. 

 

Kemnaker telah melakukan pertemuan dengan APJATI juga untuk memastikan kesiapan 

perusahaan mitra penempatan PMI di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah 

syarikah dalam mengimplementasikan SPSK. Hal itu untuk memastikan baik di 

Indonesia maupun Arab Saudi telah siap mengimplementasikan sistem tersebut.  

Selian itu, pemerintah juga akan memastikan semua calon PMI yang akan 

diberangkatkan benar-benar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, 

antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan 

dengan sertifikat kompetensi. 
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Judul BLT Subsidi Gaji Bisa Dilanjutkan, Ini Alasannya 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/01/27/320/2351873/blt-
subsidi-gaji-bisa-dilanjutkan-ini-alasannya?page=1 

Jurnalis Fadel Prayoga 

Tanggal 2021-01-28 06:18:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Piter Abdullah (Direktur Riset CORE) Kebijakan itu sebaiknya konsisten. Jadi kalau 
tahun lalu diberikan tahun ini selama masih ada pandemi seharusnya dilanjutkan 

negative - Piter Abdullah (Direktur Riset CORE) Kalau tidak dilanjutkan seharusnya pemerintah 
menyampaikan alasan menghentikannya. Evaluasi memang harus dilakukan. Apabila memang 
tidak efektif harus disampaikan ke publik 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada 
kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan 
ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai ( BLT ) gaji kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta pada tahun 2020. Total 
sebanyak 24.537.303 pekerja telah mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut. Namun 
sayangnya, hingga kini Kemnaker belum bisa memastikan apakan program itu akan kembali 
dilanjutkan atau tidak di tahun 2021. Padahal, krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih 
menimpa para pekerja di Tanah Air. 

 

BLT SUBSIDI GAJI BISA DILANJUTKAN, INI ALASANNYA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai ( BLT ) gaji kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta pada tahun 2020. Total 
sebanyak 24.537.303 pekerja telah mendapatkan BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut. 

Namun sayangnya, hingga kini Kemnaker belum bisa memastikan apakan program itu akan 
kembali dilanjutkan atau tidak di tahun 2021. Padahal, krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 
masih menimpa para pekerja di Tanah Air. 
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"Kebijakan itu sebaiknya konsisten. Jadi kalau tahun lalu diberikan tahun ini selama masih ada 
pandemi seharusnya dilanjutkan," kata Direktur Riset CORE Piter Abdullah kepada Okezone, 
Rabu (27/1/2021). 

Dia menyebut harus bisa menjelaskan kepada masyarakat apabila memang penyaluran BLT gaji 
tak lagi dilanjutkan. Sehingga, para pekerja pun tak mengharapkan dan menunggu sesuatu yang 
tidak pasti. 

"Kalau tidak dilanjutkan seharusnya pemerintah menyampaikan alasan menghentikannya. 
Evaluasi memang harus dilakukan. Apabila memang tidak efektif harus disampaikan ke publik," 
ujarnya. 

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. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 110.762 pekerja yang belum menerima 
bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT subsidi gaji pada gelombang 1 dan 159.727 pekerja di 
gelombang 2, sehingga totalnya adalah 270.489 pekerja tidak mendapatkan BLT subsidi gaji. 

Ada beberapa hal yang membuat 270 ribu pekerja ini belum dapat BLT subsidi gaji. Salah satunya 
soal rekening. Dia mengaku ada rekening yang belum dapat tersalurkan dikarenakan beberapa 
hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir 
karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan. 

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada kendala waktu yang terbatas karena akhir 
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida. 
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Judul Realisasi klaim BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan Rp176,3 miliar 

Nama Media jateng.antaranews.com 

Newstrend Klaim BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/363630/realisasi-klaim-bpjs-
ketenagakerjaan-pekalongan-rp1763-miliar 

Jurnalis Kutnadi 

Tanggal 2021-01-28 06:12:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Budi Jatmiko (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan) Oleh karena, pada 
2021 kami akan memberikan pelayanan prima pada para peserta agar memberikan kepuasan 
mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

neutral - Budi Jatmiko (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan) Kami akan mencoba 
melakukan upaya ke dinas kesehatan. Selain itu, sektor UKM yang berpotensi besar tidak terlalu 
terdampak pandemi COVID-19 akan bisa tercover dalam BP JAMSOSTEK 

positive - Budi Jatmiko (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan) Untuk menambah 
jumlah kepesertaan BPJS JAMSOSTEK, kami akan memberikan edukasi pada perusahaan yang 
masih mendaftarkan pekerjaanya hanya sebagian. Misalnya ada perusahaan yang memiliki 1.000 
pekerja hanya mendaftarkan 500 orang saja 

negative - Budi Jatmiko (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan) Namun hal itu akan 
sifatnya berjenjang. Selama ini, memang ada perusahaan yang masih patuh menyertakan 
pekerjaanya dalam program BP JAMSOSTEK, ada yang patuh, sedang, dan tidak patuh 

 

Ringkasan 

Realisasi klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Jawa 
Tengah, hingga akhir 2020 mencapai Rp176,3 miliar atau turun dibanding sebelumnya sekitar 
Rp173 miliar. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Budi Jatmiko di Pekalongan, 
Rabu, mengatakan bahwa selama 2020, pihaknya telah menyelesaikan 19.187 kasus jaminan 
hari tua (JHT) dengan total klaim Rp157,3 miliar, jaminan kecelakaan kerja 443 kasus (Rp3,92 
miliar), jaminan kematian 247 kasus (Rp13,11 miliar), dan jaminan pensiun 377 kasus Rp1,96 
miliar. 
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REALISASI KLAIM BPJS KETENAGAKERJAAN PEKALONGAN RP176,3 MILIAR 

Realisasi klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Jawa 
Tengah, hingga akhir 2020 mencapai Rp176,3 miliar atau turun dibanding sebelumnya sekitar 
Rp173 miliar. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Budi Jatmiko di Pekalongan, Rabu, 
mengatakan bahwa selama 2020, pihaknya telah menyelesaikan 19.187 kasus jaminan hari tua 
(JHT) dengan total klaim Rp157,3 miliar, jaminan kecelakaan kerja 443 kasus (Rp3,92 miliar), 
jaminan kematian 247 kasus (Rp13,11 miliar), dan jaminan pensiun 377 kasus Rp1,96 miliar. 

"Oleh karena, pada 2021 kami akan memberikan pelayanan prima pada para peserta agar 
memberikan kepuasan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya. 

Ia mengatakan pihaknya akan mengakuisisi pada warga yang belum menjadi peserta dengan 
menyebarkan beberapa potensi seperti agen-agen pos karena mereka belum terlindungi oleh BP 
JAMSOSTEK. 

Selain itu, kata dia, pihaknya juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk mendapatkankan 
data profil pegawai di rumah sakit dan klinik agar bidan yang nonpegawai negeri sipil yang belum 
terlindungi dapat dikutkan menjadi peserta BP JAMSOSTEK. 

"Kami akan mencoba melakukan upaya ke dinas kesehatan. Selain itu, sektor UKM yang 
berpotensi besar tidak terlalu terdampak pandemi COVID-19 akan bisa tercover dalam BP 
JAMSOSTEK," katanya. 

Budi Jatmiko mengatakan jumlah total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir 
Desember 2020 sebanyak 157.071 orang. 

"Untuk menambah jumlah kepesertaan BPJS JAMSOSTEK, kami akan memberikan edukasi pada 
perusahaan yang masih mendaftarkan pekerjaanya hanya sebagian. Misalnya ada perusahaan 
yang memiliki 1.000 pekerja hanya mendaftarkan 500 orang saja," katanya. 

Ia mengatakan pihaknya akan mengupayakan langkah persuasif seperti melalui surat 
pemberitahuan, berkunjung ke perusahaan yang bersangkutan untuk mengidentifikasi apakah 
di situ (perusahaan ada masalah atau tidak). 

Apabila langkah-langkah persuasif tersebut itu perusahaan tetap membandel, kata dia, maka 
pihaknya akan menyerahkan persoalan itu pada pihak instansi yang berwenang seperti 
kejaksaan, KPKNL, dan petugas pengawas ketenagakerjaan. 

"Namun hal itu akan sifatnya berjenjang. Selama ini, memang ada perusahaan yang masih patuh 
menyertakan pekerjaanya dalam program BP JAMSOSTEK, ada yang patuh, sedang, dan tidak 
patuh," katanya. 
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Judul BLT untuk Pekerja Akan Cair Lagi, Ini Syaratnya 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/01/27/320/2351811/blt-
untuk-pekerja-akan-cair-lagi-ini-syaratnya 

Jurnalis Dian Ayu Anggraini 

Tanggal 2021-01-28 06:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 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 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali menyalurkan BLT subsidi gaji Rp2,4 
juta untuk tahun anggaran 2020. BLT ini akan diberikan kepada pekerja yang belum 
mendapatkan BLT subsidi gaji. 

 

BLT UNTUK PEKERJA AKAN CAIR LAGI, INI SYARATNYA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali menyalurkan BLT subsidi gaji Rp2,4 
juta untuk tahun anggaran 2020. BLT ini akan diberikan kepada pekerja yang belum 
mendapatkan BLT subsidi gaji. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, masih ada sejumlah rekening 
yang belum dapat tersalurkan BLT subsidi gaji. Hal ini 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. 

Meski begitu, Menaker Ida memastikan akan mengupayakan kembali pencairannya. Dengan 
syarat bagi penerima BLT subsidi gaji yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah. 

Dia berharap, pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai 
dilakukan, sehingga dapat meminta ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan 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," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah belum lama ini. BLT Subsidi 
Gaji Bakal Cair Lagi? Simak Persyaratannya (rzy). 
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Judul BP2MI Tarik Pekerja Indonesia dari Taiwan 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Kepulangan PMI Aam Aminah 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis BI 

Tanggal 2021-01-28 05:43:00 

Ukuran 154x94mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 13.860.000 

News Value Rp 69.300.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Sebagai asisten rumah tangga yang mengalami sakit 
cukup parah dengan mengalami struk dan pendarahan di bagian otak yang telah dirawat di 
rumah sakit di Taiwan.. Dengar seperti itu, kami langsung minta agar dia (Aam) dipulangkan 
segera untuk dirawat di Indonesia 

negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Dia (Aam) itu kontraknya selama 3 tahun.. Saat 
masa kontraknya habis pada 2015, dia tidak melalui perusahaan penempatan sebelumnya. Itu 
yang mengakibatkan Aam tidak lagi terdata di dalam sistem BP2MI 

positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh kami 
hingga dinyatakan sehat 

 

Ringkasan 

Aam Ainah, pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan yang tak sadarkan diri selama hampir 
enam bulan, karena pendarahan di bagian otaknya, akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Tangerang. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, 
mengatakan langsung meminta agensi memulangkan Aam ke Indonesia, setelah mendengar 
kabar ada PMI yang koma hingga enam bulan. 

 

BP2MI TARIK PEKERJA INDONESIA DARI TAIWAN 

Aam Ainah, pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan yang tak sadarkan diri selama hampir 
enam bulan, karena pendarahan di bagian otaknya, akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Tangerang. 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, mengatakan 
langsung meminta agensi memulangkan Aam ke Indonesia, setelah mendengar kabar ada PMI 
yang koma hingga enam bulan. 
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"Sebagai asisten rumah tangga yang mengalami sakit cukup parah dengan mengalami struk dan 
pendarahan di bagian otak yang telah dirawat di rumah sakit di Taiwan. 

Dengar seperti itu, kami langsung minta agar dia (Aam) dipulangkan segera untuk dirawat di 
Indonesia," kata Benny, Rabu (27/1). 

la mengaku Aam merupakan PMI resmi yang bekerja di luar negeri melalui proses perusahaan 
penempatan pada 2012 lalu. Namun, setelah masa kerjanya sudah habis Aam memperpanjang 
masa kerjanya dengan proses mandiri. 

TANGGUNG BIAYA 

"Dia (Aam) itu kontraknya selama 3 tahun. Saat masa kontraknya habis pada 2015, dia tidak 
melalui perusahaan penempatan sebelumnya. Itu yang mengakibatkan Aam tidak lagi terdata di 
dalam sistem BP2MI," jelasnya. 

Saat ini, Benny mengemukakan Aam telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta, 
untuk dilakukan perawatan leoih lanjut, sebelum dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang ke 
kampung halamannya di Kuningan, Jawa Barat. "Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung 
oleh kami hingga dinyatakan sehat," jelasnya. (toga/bi) 
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Judul Pengangguran Dapat Perhatian Serius 

Nama Media Fajar 

Newstrend Pemulihan Ekonomi Nasional 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis M Takdir Ridwan 

Tanggal 2021-01-28 05:10:00 

Ukuran 170x161mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 72.250.000 

News Value Rp 361.250.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Tadinya Rp10 triliun, Pak Presiden minta supaya 
disamakan tahun lalu menjadi Rp20 triliun 

positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Terutama ini untuk pekerja informal serta 
pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19 

positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Sedangkan yang 900VA, yang sekarang juga mendapat 
diskon 50 persen nanti diskonnya akan diturunkan menjadi 25 persen 

positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Jadi, ini (subsidi kuota internet) nanti akan 
dimasukkan. Kemudian bantuan sosial tunai tambahan dari Rp200 ribu menjadi Rp300 ribu per 
bulan juga dilanjutkan 

positive - Andi Nur Bau Massepe (Pengamat UMKM Unhas) Bisa diprioritaskan untuk sektor yang 
sedang tiarap dan masih bisa bangkit di masa depan. Seperti pariwisata, perhotelan, dan properti 

 

Ringkasan 

MAKANYA, alokasi anggaran program Kartu Prakerja tahun ini bertambah menjadi Rp20 triliun. 
Padahal, pada APBN 2021 anggaran program tersebut sebelumnya ditetapkan sebesar Rp10 
triliun. Presiden Joko Widodo, mengemukakan, jumlah penerima manfaat dari program ini 
menjadi 5,6 juta orang. Selain itu, manfaat yang diberikan untuk peserta juga bertambah. 
Selama masa darurat Covid-19, peserta akan mendapatkan ongkos untuk mencari kerja hingga 
Rp1 juta per bulan selama 4 bulan. Tahun sebelumnya, program ini memberikan ongkos sebesar 
Rp650 ribu.  

 

PENGANGGURAN DAPAT PERHATIAN SERIUS 

Program stimulus untuk pemulihan ekonomi tetap menjadi prioritas. Masalah pengangguran 
paling menjadi perhatian. 
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MAKANYA, alokasi anggaran program Kartu Prakerja tahun ini bertambah menjadi Rp20 triliun. 
Padahal, pada APBN 2021 anggaran program tersebut sebelumnya ditetapkan sebesar Rp10 
triliun. 

“Tadinya Rp10 triliun, Pak Presiden minta supaya disamakan tahun lalu menjadi Rp20 triliun,” 
ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Rabu, 27 Januari. 

Presiden Joko Widodo, mengemukakan, jumlah penerima manfaat dari program ini menjadi 5,6 
juta orang. Selain itu, manfaat yang diberikan untuk peserta juga bertambah. Selama masa 
darurat Covid-19, peserta akan mendapatkan ongkos untuk mencari kerja hingga Rp1 juta per 
bulan selama 4 bulan. Tahun sebelumnya, program ini memberikan ongkos sebesar Rp650 ribu. 

“Terutama ini untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-
19,” ujarnya. Selain program Kartu Prakerja, stimulus tarif listrik juga berlanjut hingga kuartal II 
2021. 

Namun, Menkeu, Sri Mulyani, pada periode April hingga Juni, jumlah diskon tarif listrik yang 
diberikan akan dikurangi setengahnya. Untuk pelanggan450 VA yang saat ini mendapatkan 
diskon tarif 100 persen atau gratis, misalnya, akan diturunkan diskon tarifnya menjadi hanya 50 
persen. 

“Sedangkan yang 900VA, yang sekarang juga mendapat diskon 50 persen nanti diskonnya akan 
diturunkan menjadi 25 persen,” jelas dia. Selain itu, lanjut dia, anggaran untuk bantuan kuota 
internet bagi pelajar dan pengajar akan dimasukkan dalam UU APBN 2021. 

“Jadi, ini (subsidi kuota internet) nanti akan dimasukkan. Kemudian bantuan sosial tunai 
tambahan dari Rp200 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan juga dilanjutkan,” ungkapnya. 

Pengamat Ekonomi Univesitas Hasanuddin, Andi Nur Bau Massepe, menegaskan, jika pemerintah 
serius ingin meningkatkan daya beli, makan harus juga memberi stimulus kepada perusahan 
swasta. 

Skemanya bisa dengan membayar gaji karyawan. “Bisa diprioritaskan untuk sektor yang sedang 
tiarap dan masih bisa bangkit di masa depan. Seperti pariwisata, perhotelan, dan properti,” saran 
Andi Nur. (*) 

caption: 

PENCARI KERJA. Masalah pengangguran menjadi perhatian serius pemerintah. Tahun ini 
anggaran untuk program kartu Prakerja menjadi Rp20 triliun. 
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Judul Kemnaker Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke 
Arab Saudi 

Nama Media investor.id 

Newstrend Sistem Penempatan Satu Kanal PMI 

Halaman/URL https://investor.id/business/kemnaker-siapkan-sistem-penempatan-
satu-kanal-pekerja-migran-ke-arab-saudi 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-27 23:15:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Ini saya ingin memastikan persiapan 
yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana penempatan pekerja migran dalam 
skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta 
kompetensi pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Jangan sampai kita sudah siapkan 
dengan baik, tapi di sana pun belum siap. Artinya kedua belah pihak yaitu P3MI dan syarikah ini 
harus sama-sama sudah siap 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Pemerintah akan memastikan semua 
calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan 
ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang 
dibuktikan dengan sertifikat kompetensi 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Nantinya, para PMI yang 
diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. Ditargetkan akhir Februari kita mencoba 
memberangkatkan kurang lebih 280 PMI 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Tentunya karena penempatan 
ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang sempurna agar supaya ke 
depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan implementasi Sistem 
Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran 
Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Uji coba penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi akan dimulai 
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dengan penempatan sekitar 280 pekerja migran akhir bulan Februari 2021. Dirjen Pembinaan 
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian 
Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan bahwa Kemnaker telah memanggil Asosiasi 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK ini. 

 

KEMNAKER SIAPKAN SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL PEKERJA MIGRAN KE 
ARAB SAUDI 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan implementasi Sistem 
Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran 
Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Uji coba penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi akan dimulai 
dengan penempatan sekitar 280 pekerja migran akhir bulan Februari 2021. 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan bahwa Kemnaker telah memanggil 
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan 
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK 
ini. 

"Ini saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam 
rencana penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan 
administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran yang sudah 
disiapkan P3MI," ucap Suhartono dalam pernyataan resmi yang diterima, Rabu (27/1). 

Suhartono mengatakan pertemuan dengan APJATI dilakukan untuk memastikan kesiapan 
perusahaan mitra penempatan PMI di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah dalam 
mengimplementasikan SPSK ini. 

"Jangan sampai kita sudah siapkan dengan baik, tapi di sana pun belum siap. Artinya kedua 
belah pihak yaitu P3MI dan syarikah ini harus sama-sama sudah siap," ucap Suhartono. 

Pihaknya juga ingin memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik dalam implementasi 
SPSK. Mulai dari Tahap persiapan dan proses pemberangkatan di Indonesia, maupun 
sesampainya di negara penempatan. Demikian juga nanti setelah berangkat ke negara 
penempatan ini protokol kesehatan juga pasti dilakukan. 

"Pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah 
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai 
kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi," ucap Suhartono. 

Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user 
(pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah 
(perusahaan) Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah, mengatakan, pihaknya mendukung 
kebijakan pemerintah dalam penempatan pekerja migran ke Arab Saudi dengan skema SPSK. 
Pihaknya terus melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan skema SPSK. Saat ini ada 
P3MI yang telah memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab Saudi melalui 
SPSK. 

"Nantinya, para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. Ditargetkan akhir 
Februari kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI," kata Ayub. 

Dalam implementasi SPSK tahap pertama ini, P3MI akan memprioritaskan eks PMI. Baik eks PMI 
yang pernah bekerja di Timur Tengah, maupun di Negara-negara Asia Pasifik. Sedangkan untuk 
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PMI baru, salah satu syarat mutlak bagi Calon PMI yang bekerja ke luar negeri melalui SPSK 
adalah memiliki kompetensi dan kemampuan bahasa. 

Dari sisi kompetensi pihaknya memprioritaskan PMI yang sudah berpengalaman ke luar negeri. 
Misalnya bisa eks PMI ke Timur Tengah atau eks Asia Pasifik, itu juga menjadi prioritas. Sambil 
menunggu PMI yang lain meningkatkan kompetensi. Ayub berharap penempatan PMI melalui 
SPSK ke Arab Saudi ini dapat berjalan sesuai rencana, sehingga dapat menjadi role model dalam 
menerapkan SPSK untuk tujuan negara-negara lain. 

"Tentunya karena penempatan ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang 
sempurna agar supaya ke depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar," ujarnya. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id). 
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Judul Indonesia Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke 
Arab Saudi 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Sistem Penempatan Satu Kanal PMI 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/316192/34/indonesia-siapkan-
sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ke-arab-saudi-
1611759714 

Jurnalis Michelle Natalia 

Tanggal 2021-01-27 23:05:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Ini saya ingin memastikan persiapan 
yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana penempatan pekerja migran dalam 
skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta 
kompetensi pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI 

neutral - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Jangan sampai kita sudah siapkan 
dengan baik, tapi di sana pun belum siap. Artinya kedua belah pihak, yaitu P3MI dan syarikah 
ini harus sama-sama sudah siap 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Saya juga memastikan mereka ketika 
di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar COVID-19. Di samping itu dia juga 
dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah berangkat ke negara penempatan ini, 
protokol kesehatan juga pasti dilakukan 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Pemerintah akan memastikan semua 
calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan 
ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang 
dibuktikan dengan sertifikat kompetensi 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia menyiapkan implementasi sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau one 
channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Uji coba 
penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya akan dimulai dengan penempatan sekitar 
280 pekerja migran akhir bulan Februari 2021. 
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Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono mengatakan, Kemnaker telah memanggil Asosiasi 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan perusahaan 
penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK ini. ( 

 

INDONESIA SIAPKAN SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL PEKERJA MIGRAN KE 
ARAB SAUDI 

Pemerintah Indonesia menyiapkan implementasi sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau one 
channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Uji coba 
penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya akan dimulai dengan penempatan sekitar 
280 pekerja migran akhir bulan Februari 2021. 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono mengatakan, Kemnaker telah memanggil Asosiasi 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan perusahaan 
penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK ini. ( "Ini saya 
ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana 
penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan 
administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran yang sudah 
disiapkan P3MI," kata Suhartono di Jakarta, Rabu (27/1/2021). 

Suhartono mengatakan, pertemuan dengan APJATI juga untuk memastikan kesiapan 
perusahaan mitra penempatan PMI di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah dalam 
mengimplementasikan SPSK ini. "Jangan sampai kita sudah siapkan dengan baik, tapi di sana 
pun belum siap. Artinya kedua belah pihak, yaitu P3MI dan syarikah ini harus sama-sama sudah 
siap," katanya. 

Tak hanya itu, Suhartono menambahkan, pihaknya juga ingin memastikan protokol kesehatan 
diterapkan dengan baik dalam implementasi SPSK. Mulai dari tahap persiapan dan proses 
pemberangkatan di Indonesia, maupun sesampainya di negara penempatan. 

"Saya juga memastikan mereka ketika di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar 
COVID-19. Di samping itu dia juga dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah 
berangkat ke negara penempatan ini, protokol kesehatan juga pasti dilakukan," tambahnya. 

"Pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah 
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai 
kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi," kata Suhartono. 

Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user 
(pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah 
(perusahaan). 
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Warna Warna 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Ini saya ingin memastikan persiapan 
yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana penempatan pekerja migran dalam 
skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta 
kompetensi pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Jangan sampai kita sudah siapkan 
dengan baik, tapi di sana pun belum siap. Artinya kedua belah pihak yaitu P3MI dan syarikah ini 
harus sama-sama sudah siap 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Saya juga memastikan mereka ketika 
di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar Covid-19. Di samping itu dia juga 
dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah berangkat ke negara penempatan ini 
protokol kesehatan juga pasti dilakukan 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Antara lain mereka memiliki 
kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau 
one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Uji coba 
penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya akan dimulai dengan penempatan sekitar 
280 pekerja migran akhir bulan Februari 2021. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, 
mengatakan bahwa Kemnaker telah memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 
Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK ini. 
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INDONESIA AKAN KEMBALI KIRIM PEKERJA MIGRAN KE SAUDI 

Pemerintah Indonesia menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau 
one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Uji coba 
penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya akan dimulai dengan penempatan sekitar 
280 pekerja migran akhir bulan Februari 2021. 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan bahwa Kemnaker telah memanggil 
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan 
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK 
ini. 

"Ini saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam 
rencana penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan 
administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran yang sudah 
disiapkan P3MI," kata Suhartono di Jakarta, Rabu (27/1). 

Dirjen Suhartono mengatakan, pertemuan dengan APJATI juga untuk memastikan kesiapan 
perusahaan mitra penempatan PMI di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah dalam 
mengimplementasikan SPSK ini. "Jangan sampai kita sudah siapkan dengan baik, tapi di sana 
pun belum siap. Artinya kedua belah pihak yaitu P3MI dan syarikah ini harus sama-sama sudah 
siap," katanya. 

Tak hanya itu, Dirjen Suhartono menambahkan, pihaknya juga ingin memastikan protokol 
kesehatan diterapkan dengan baik dalam implementasi SPSK. Mulai dari Tahap persiapan dan 
proses pemberangkatan di Indonesia, maupun sesampainya di negara penempatan. 

"Saya juga memastikan mereka ketika di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar 
Covid-19. Di samping itu dia juga dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah 
berangkat ke negara penempatan ini protokol kesehatan juga pasti dilakukan," tambahnya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan 
diberangkatkan benar-benar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. "Antara lain 
mereka memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat 
kompetensi," kata Suhartono. 

Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user 
(pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah 
(perusahaan). 
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Narasumber 

negative - Abraham Lungggana (Anggota DPR RI) Ini urusan tenaga kerja asing sebenarnya 
mainan siapa sih. Kok mereka bisa masuk dengan mudah. Apakah ini Pak Jokowi tidak tahu? 

negative - Abraham Lungggana (Anggota DPR RI) Hai Menteri atau siapa saja yang mengurusi 
tenaga kerja asing, kita ini pengusaha di dalam negeri pada mengurangi tenaga kerja, jutaan 
orang jadi pengangguran karena di-PHK gara-gara Covid 

negative - Abraham Lungggana (Anggota DPR RI) Termasuk perusahaan saya juga 50 persen 
karyawan saya rumahkan, saya setiap hari menangis memikirkan nasib mereka. Kok kalian malah 
main-main. Saya minta Pak Jokowi, tolong tenaga kerja asing itu disetop 

negative - Abraham Lungggana (Anggota DPR RI) Kita semua sudah mengikuti imbauan 
pemerintah dan ikut berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Semua orang 
menderita karena Covid-19, setiap hari kita rakyat diminta mematuhi prokes 3M. Tapi kenapa 
kalian malah mendatangkan tenaga kerja dari luar 

negative - Abraham Lungggana (Anggota DPR RI) Janganlah memperkaya diri sendiri di tengah 
kesulitan rakyat. Masa pemimpin-pemimpin kita ini enggak punya jiwa patriot sedikit pun untuk 
bangsa dan rakyat yang sedang susah 

neutral - Ahmad Nursaleh (Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham) Setelah 
diperiksa kesehatannya, para penumpang diperiksa dokumen keimigrasiannya. Setelah lengkap 
selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Covid-19 menuju tempat karantina 

 

Ringkasan 

Anggota DPR RI Abraham Lungggana atau Haji Lulung mempertanyakan sikap pemerintah yang 
meloloskan tenaga kerja asing ( TKA ) masuk ke Indonesia pada Sabtu, 23 Januari 2021 kemarin. 
Pasalnya, kasus Covid-19 di Indonesia tengah tinggi-tingginya. "Ini urusan tenaga kerja asing 
sebenarnya mainan siapa sih. Kok mereka bisa masuk dengan mudah. Apakah ini Pak Jokowi 
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tidak tahu?," ujar Lulung dalam keterangannya, Rabu (27/1/2021). Lulung mempertanyakan hal 
tersebut lantaran Indonesia telah mengeluarkan kebijakan larangan bagi warga negara asing 
(WNA) masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021. Menurut Lulung, masuknya ratusan TKA ini 
sangat berbahaya bagi kesehatan warga Indonesia. 

 

KASUS COVID-19 TEMBUS 1 JUTA, HAJI LULUNG MINTA JOKOWI SETOP TENAGA 
KERJA ASING 

Anggota DPR RI Abraham Lungggana atau Haji Lulung mempertanyakan sikap pemerintah yang 
meloloskan tenaga kerja asing ( TKA ) masuk ke Indonesia pada Sabtu, 23 Januari 2021 kemarin. 
Pasalnya, kasus Covid-19 di Indonesia tengah tinggi-tingginya. 

"Ini urusan tenaga kerja asing sebenarnya mainan siapa sih. Kok mereka bisa masuk dengan 
mudah. Apakah ini Pak Jokowi tidak tahu?," ujar Lulung dalam keterangannya, Rabu 
(27/1/2021). 

Lulung mempertanyakan hal tersebut lantaran Indonesia telah mengeluarkan kebijakan larangan 
bagi warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021. Menurut Lulung, 
masuknya ratusan TKA ini sangat berbahaya bagi kesehatan warga Indonesia. 

Apalagi, pada Selasa 26 Januari 2021 kemarin kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 
angka pesikologis 1 juta orang. Ditambah kasus pada hari ini, secara total kasus Covid-19 di 
Indonesia mencapai 1.024.298 kasus. 

Politikus PAN itu mengaku heran, saat lonjakan kasus kian tak terkendali, pemerintah justru 
terkesan membiarkan TKA masuk. Sedangkan di sisi lain perusahaan-perusahaan dalam negeri 
mengurangi karyawan hingga 50 persen. 

Ketua Umum Bamus Betawi ini mengaku khawatir, bila TKA terus dibiarkan masuk ke Indonesia 
akan muncul varian baru Covid-19. Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi turun tangan 
menghentikan masuknya tenaga kerja luar. Dia juga meminta Jokowi mengevaluasi Menteri 
Koordinator yang membidangi tenaga kerja asing dan pihak-pihak terkait. 

"Hai Menteri atau siapa saja yang mengurusi tenaga kerja asing, kita ini pengusaha di dalam 
negeri pada mengurangi tenaga kerja, jutaan orang jadi pengangguran karena di-PHK gara-gara 
Covid," kata Lulung. 

Lulung mengakui, perusahaan yang dia pimpin juga mengurangi karyawan sebesar 50 persen. 
Dia mengaku sedih merumahkan 50 persen karyawannya, sementara pemerintah malah 
mendatangkan ratusan TKA. 

"Termasuk perusahaan saya juga 50 persen karyawan saya rumahkan, saya setiap hari menangis 
memikirkan nasib mereka. Kok kalian malah main-main. Saya minta Pak Jokowi, tolong tenaga 
kerja asing itu disetop," kata Lulung. 

Lulung meminta Jokowi konsisten dan lebih serius membatasi mobilitas warga negara asing di 
tengah gelombang PHK besar-besaran akibat pandemi Covid-19. Karena, saat ini di lapangan 
para TKA terbukti masih saja lolos. 

"Kita semua sudah mengikuti imbauan pemerintah dan ikut berpartisipasi memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19. Semua orang menderita karena Covid-19, setiap hari kita rakyat diminta 
mematuhi prokes 3M. Tapi kenapa kalian malah mendatangkan tenaga kerja dari luar," kata 
Lulung. 
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Lulung mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa berkuasa dengan mengorbankan 
keselamatan rakyat dan negara. Karena bukan tidak mungkin TKA ini yang membuat Covid-19 
di Indonesia meningkat. 

"Janganlah memperkaya diri sendiri di tengah kesulitan rakyat. Masa pemimpin-pemimpin kita 
ini enggak punya jiwa patriot sedikit pun untuk bangsa dan rakyat yang sedang susah," katanya. 

Diketahui, sebanyak 153 warga negara China masuk ke Indonesia melalui Terminal III Bandara 
Soekarno Hatta, Sabtu (23/1/2021). 

Kepala Sub Bagian Humas Dirjen Keimigrasian Kemenkumham Ahmad Nursaleh mengatakan, 
mereka masuk sesuai peraturan yang berlaku. Sebanyak 150 orang memiliki izin tinggal terbatas 
dan izin tinggal tetap, 3 orang lainnya menggunakan visa diplomatik. 

"Setelah diperiksa kesehatannya, para penumpang diperiksa dokumen keimigrasiannya. Setelah 
lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Covid-19 menuju tempat karantina," kata Ahmad. 

Tak hanya kemarin, pasa Sabtu, 5 September 2020 juga tenaga kerja asing asal China masuk 
ke Indonesia melalui Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri). Mereka mendarat dengan 
menggunakan pesawat Qingdao Airlines dengan penerbangan langsung dari China ke 
Tanjungpinang. 

Ini merupakan gelombang kedua setelah awal Agustus lalu 351 TKA China lebih dahulu masuk 
ke Tanjungpinang. Para pekerja asing yang masuk ke Kepri ini akan bekerja di PT Bintan Alumina 
Indonesia di Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepri. 
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Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Ini saya ingin memastikan persiapan 
yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana penempatan pekerja migran dalam 
skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta 
kompetensi pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Saya juga memastikan mereka ketika 
di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar COVID-19. Di samping itu dia juga 
dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah berangkat ke negara penempatan ini 
protokol kesehatan juga pasti dilakukan 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Saat ini ada P3MI yang telah 
memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab Saudi melalui SPSK. Nantinya, 
para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. Ditargetkan akhir Februari 
kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Dari sisi kompetensi kami 
prioritaskan PMI yang sudah berpengalaman ke luar negeri. Artinya bisa eks PMI ke Timur 
Tengah atau eks Asia Pasifik, itu juga menjadi prioritas kita. Sambil menunggu yang lain 
meningkatkan kompetensi 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Tentunya karena penempatan 
ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang sempurna agar supaya ke 
depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyebutkan Pemerintah Indonesia menyiapkan 
implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk 
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penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau yang biasa dikenal dengan TKI ke Arab Saudi. 
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan uji coba penempatan melalui SPSK 
ke Arab Saudi rencananya akan dimulai dengan penempatan sekitar 280 pekerja migran akhir 
bulan Februari 2021. 

 

PEMERINTAH SIAPKAN SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL BAGI TKI KE ARAB 
SAUDI 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyebutkan Pemerintah Indonesia menyiapkan 
implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk 
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau yang biasa dikenal dengan TKI ke Arab Saudi. 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan uji coba penempatan melalui SPSK 
ke Arab Saudi rencananya akan dimulai dengan penempatan sekitar 280 pekerja migran akhir 
bulan Februari 2021. 

Suhartono menjelaskan, Kemnaker telah memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 
Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK ini. 

"Ini saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam 
rencana penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan 
administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran yang sudah 
disiapkan P3MI," kata Suhartono di Jakarta, Rabu (27/1/2021). 

Pertemuan dengan APJATI juga untuk memastikan kesiapan perusahaan mitra penempatan PMI 
di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah dalam mengimplementasikan SPSK ini. 
Jangan sampai sudah disiapkan dengan baik, tapi di sana pun belum siap. Artinya kedua belah 
pihak yaitu P3MI dan syarikah ini harus sama-sama sudah siap. 

Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik dalam 
implementasi SPSK. Mulai dari Tahap persiapan dan proses pemberangkatan di Indonesia, 
maupun sesampainya di negara penempatan. 

"Saya juga memastikan mereka ketika di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar 
COVID-19. Di samping itu dia juga dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah 
berangkat ke negara penempatan ini protokol kesehatan juga pasti dilakukan," ujarnya. 

Pemerintah juga akan memastikan semua calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar 
telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi 
sesuai kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. 

Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user 
(pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah 
(perusahaan) Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah menambahkan, pihaknya mendukung 
kebijakan pemerintah dalam penempatan pekerja migran ke Arab Saudi dengan skema SPSK. 
Pihaknya terus melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan skema SPSK. 

"Saat ini ada P3MI yang telah memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab 
Saudi melalui SPSK. Nantinya, para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. 
Ditargetkan akhir Februari kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI," kata Ayub. 
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Dalam implementasi SPSK tahap pertama ini, P3MI akan memprioritaskan eks PMI. Baik eks PMI 
yang pernah bekerja di Timur Tengah, maupun di Negara-negara Asia Pasifik. Sedangkan untuk 
PMI baru, salah satu syarat mutlak bagi Calon PMI yang bekerja ke luar negeri melalui SPSK 
adalah memiliki kompetensi dan kemampuan bahasa. 

"Dari sisi kompetensi kami prioritaskan PMI yang sudah berpengalaman ke luar negeri. Artinya 
bisa eks PMI ke Timur Tengah atau eks Asia Pasifik, itu juga menjadi prioritas kita. Sambil 
menunggu yang lain meningkatkan kompetensi," jelas Ayub. 

Ayub berharap, penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi ini dapat berjalan sesuai rencana, 
sehingga dapat menjadi role model dalam menerapkan SPSK untuk tujuan negara-negara lain. 

"Tentunya karena penempatan ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang 
sempurna agar supaya ke depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar," 
pungkasnya. 
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Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Jangan sampai kita sudah siapkan 
dengan baik, tapi di sana pun belum siap. Artinya kedua belah pihak yaitu P3MI dan syarikah ini 
harus sama-sama sudah siap 

neutral - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Saya juga memastikan mereka ketika 
di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar Covid-19. Demikian juga nanti setelah 
berangkat ke negara penempatan ini protokol kesehatan juga pasti dilakukan 

positive - Suhartono (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Saat ini ada P3MI yang telah memiliki 
Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab Saudi melalui SPSK. Nantinya, para PMI 
yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. Ditargetkan akhir Februari kita 
mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI 

positive - P3MI (Ketua Umum APJATI) Dari sisi kompetensi kami prioritaskan PMI yang sudah 
berpengalaman ke luar negeri. Artinya bisa eks PMI ke Timur Tengah atau eks Asia Pasifik, itu 
juga menjadi prioritas kita. Sambil menunggu yang lain meningkatkan kompetensi 

 

Ringkasan 

Pemerintah menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk penempatan 
pekerja migran Indonesia ( PMI ) ke Arab Saudi. Uji coba penempatan melalui SPSK ke Arab 
Saudi rencananya akan dimulai akhir Februari tahun ini, dengan penempatan sekitar 280 pekerja 
migran. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
(Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono mengatakan, Kemenaker telah 
memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan 
kesiapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam 
mengimplementasikan SPSK ini. 
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280 PEKERJA MIGRAN AKAN DITEMPATKAN DI ARAB SAUDI DENGAN SISTEM 
BARU 

Pemerintah menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk penempatan 
pekerja migran Indonesia ( PMI ) ke Arab Saudi. 

Uji coba penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya akan dimulai akhir Februari tahun 
ini, dengan penempatan sekitar 280 pekerja migran. 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono mengatakan, Kemenaker telah memanggil 
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan 
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK 
ini. 

"Jangan sampai kita sudah siapkan dengan baik, tapi di sana pun belum siap. Artinya kedua 
belah pihak yaitu P3MI dan syarikah ini harus sama-sama sudah siap," katanya dalam keterangan 
tertulis, Rabu (27/1/2021). 

Melalui skema SPSK, jelas Suhartono, sistem perjanjian atau kontrak bagi pekerja migran bukan 
lagi dengan user (pengguna), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut 
syarikah (perusahaan). 

Dia menambahkan, pihaknya juga ingin memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik 
dalam implementasi SPSK. Mulai dari tahap persiapan dan proses pemberangkatan di Indonesia, 
maupun sesampainya di negara penempatan. 

"Saya juga memastikan mereka ketika di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar 
Covid-19. Demikian juga nanti setelah berangkat ke negara penempatan ini protokol kesehatan 
juga pasti dilakukan," ujarnya. 

Tak hanya itu, kata dia, pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan 
diberangkatkan benar-benar telah memenuhi persyaratan. Salah satunya memiliki sertifikat 
kompetensi. 

Sementara Ketua Umum APJATI Ayub Basalamah mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan 
pemerintah dalam penempatan pekerja migran ke Arab Saudi dengan skema SPSK. Pihaknya 
terus melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan skema SPSK. 

"Saat ini ada P3MI yang telah memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab 
Saudi melalui SPSK. Nantinya, para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. 

Ditargetkan akhir Februari kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI," kata Ayub. 

Dalam implementasi SPSK tahap pertama ini, kata Ayub, P3MI akan memprioritaskan eks PMI. 
Baik eks PMI yang pernah bekerja di Timur Tengah, maupun di Negara-negara Asia Pasifik. 
Sedangkan untuk PMI baru, salah satu syarat mutlaknya adalah memiliki kompetensi dan 
kemampuan bahasa. 

"Dari sisi kompetensi kami prioritaskan PMI yang sudah berpengalaman ke luar negeri. Artinya 
bisa eks PMI ke Timur Tengah atau eks Asia Pasifik, itu juga menjadi prioritas kita. Sambil 
menunggu yang lain meningkatkan kompetensi," ujarnya. 
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positive - Andri Susila (kepala BLK Samarinda) Bantuan kemanusiaan ini disalurkan sebagian 
melalui tiga BLK yang ada di Kalsel, yaitu BLK Banjarbaru, BLK Pelaihari, dan BLK Amuntai 

positive - Andri Susila (kepala BLK Samarinda) Bantuan ini dikoordinir BLK Samarinda sebagai 
bentuk kepedulian Kemnaker kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Provinsi 
Kalimantan Selatan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda 
menyalurkan bantuan untuk korban terdampak musibah banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). 
Bantuan berupa uang tunai Rp 26,8 juta dan makanan serta pakaian layak pakai diserahkan oleh 
Kepala BLK Samarinda, Andri Susila. Andri mengatakan bantuan untuk korban banjir 
dikumpulkan dari 15 BLK di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan 
Utara. Di antaranya berasal dari BLK Bontang, Balikpapan, Paser, Kutai Timur, Nunukan, 
Tarakan, Kotawaringin Timur, Buntok, Palangkaraya, Seruyan, Kotawaringin Barat, Sukamara, 
Murung Raya, dan Kapuas. 

 

KEMNAKER BERI BANTUAN UANG HINGGA MAKANAN UNTUK KORBAN BANJIR 
KALSEL 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda 
menyalurkan bantuan untuk korban terdampak musibah banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). 
Bantuan berupa uang tunai Rp 26,8 juta dan makanan serta pakaian layak pakai diserahkan oleh 
Kepala BLK Samarinda, Andri Susila. 
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"Bantuan kemanusiaan ini disalurkan sebagian melalui tiga BLK yang ada di Kalsel, yaitu BLK 
Banjarbaru, BLK Pelaihari, dan BLK Amuntai," ujar Andri dalam keterangan tertulis, Rabu 
(27/1/2021). 

Andri mengatakan bantuan untuk korban banjir dikumpulkan dari 15 BLK di wilayah Kalimantan 
Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Di antaranya berasal dari BLK Bontang, 
Balikpapan, Paser, Kutai Timur, Nunukan, Tarakan, Kotawaringin Timur, Buntok, Palangkaraya, 
Seruyan, Kotawaringin Barat, Sukamara, Murung Raya, dan Kapuas. 

"Bantuan ini dikoordinir BLK Samarinda sebagai bentuk kepedulian Kemnaker kepada masyarakat 
terdampak banjir di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan," katanya seraya menambahkan 
pihaknya juga menyerahkan bantuan ke ormas pemuda di Kota Samarinda. 

Sebelumnya, Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar juga mengirim sejumlah 
bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa Mamuju dan 
Majene, Sulawesi Barat. Dengan melibatkan masyarakat sekitar, BLK Makassar juga membuka 
posko dapur umum untuk membantu para pengungsi korban bencana gempa bumi yang terjadi 
di Sulawesi Barat. 

Berbagai sumber daya milik Kemnaker juga dikerahkan untuk membantu para korban gempa 
bumi. Kemnaker mengerahkan bantuan melalui BLK Pangkajene dan Kepulauan dan BLK 
Bantaeng yang disalurkan dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU). 
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Narasumber 

positive - Bohari Muslim (Anggota Komisi V DPRD NTB) Para Pekerja Migran Indonesaia ini 
merupakan warga NTB yang harus diberikan perlindungan, pelayanan dan lainnya 

neutral - Bohari Muslim (Anggota Komisi V DPRD NTB) PMI ini adalah penyumbang devisa negara 
terbesar, kita nomor lima terbesar di Indonesia. Lebih lebih dari Lombok, pulaunya kecil serta 
wilayahnya kecil. Tapi, devisa dari PMI ini luar biasa besarnya dari sini 

neutral - Bohari Muslim (Anggota Komisi V DPRD NTB) Kalau bicara beban mereka ini sudah 
menjadi beban sehingga ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Bantuan langsung tunai 
(BLT) ataupun program pra kerja bisa diarahkan kepada PMI yang ada saat ini untuk mengurangi 
beban mereka. Selama mereka belum berangkat kembali menjadi PMI 

negative - Bohari Muslim (Anggota Komisi V DPRD NTB) Komisi V sangat konsen 
memperjuangkan anggarannya tapi saat pembahasan dengan TAPD, anggaran tersebut tidak 
dapat disetujui. Sehingga, anggaran yang diberikan kepada dinas tenaga kerja sangat tidak 
rasional yang berdampak bagi penanganan yang optimal 

 

Ringkasan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam masa pandemi Covid-19 
ini cukup banyak dipulangkan dari negara penempatan. Sebab, para pahlawan devisa ke 
kampung halaman harus mendapat perhatian serius pemerintah baik di tingkat provinsi dan 
kabupaten kota. 

 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADANG PANDEMI 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam masa pandemi Covid-19 
ini cukup banyak dipulangkan dari negara penempatan. Sebab, para pahlawan devisa ke 
kampung halaman harus mendapat perhatian serius pemerintah baik di tingkat provinsi dan 
kabupaten kota. 
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"Para Pekerja Migran Indonesaia ini merupakan warga NTB yang harus diberikan perlindungan, 
pelayanan dan lainnya," kata Anggota Komisi V DPRD NTB Bohari Muslim di Mataram, NTB, Rabu 
(27/1/2021). 

Bohari mengatakan, besarnya sumbangsih diberikan para pekerja migran ini berupa remitansi 
harus berbanding lurus dengan pelayanan diberikan. 

Bohari menyatakan, agar PMI balik ke Indonesia ataupun masih melakukan isolasi mandiri 
dibantu dalam Program Bantuan Langsung Tunai guna mengurangi bebannya. 

"PMI ini adalah penyumbang devisa negara terbesar, kita nomor lima terbesar di Indonesia. 
Lebih lebih dari Lombok, pulaunya kecil serta wilayahnya kecil. Tapi, devisa dari PMI ini luar 
biasa besarnya dari sini," kata Bohari. 

Politisi Partai Nasdem NTB ini mengakui, jika PMI asal NTB balik ke daerah asal menjadi 
penggangguran. 

Hasil maupun keterampilan dimiliki sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bekerja, atau investasi 
jangka panjang. 

Oleh karena itu, pihaknya mendorong dinas tenaga kerja untuk memberikan edukasi dan 
pemahaman agar mereka untuk memanfaatkan skill dan financial yang dimiliki untuk membuka 
lapangan kerja sendiri. 

"Kalau bicara beban mereka ini sudah menjadi beban sehingga ini harus menjadi tanggung jawab 
pemerintah. Bantuan langsung tunai (BLT) ataupun program pra kerja bisa diarahkan kepada 
PMI yang ada saat ini untuk mengurangi beban mereka. Selama mereka belum berangkat 
kembali menjadi PMI," kata Bohari. 

Diakuinya jika anggaran yang ada di dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB terbatas. 

Keterbatasan anggaran ini membuat Disnakertrans NTB tidak dapat berbuat banyak, sehingga 
DPRD NTB tidak dapat terlalu menekan untuk berbuat lebih maksimal bagi pahlawan devisa ini. 

"Komisi V sangat konsen memperjuangkan anggarannya tapi saat pembahasan dengan TAPD, 
anggaran tersebut tidak dapat disetujui. Sehingga, anggaran yang diberikan kepada dinas tenaga 
kerja sangat tidak rasional yang berdampak bagi penanganan yang optimal," kata Bohari. 
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positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Ini saya ingin memastikan persiapan 
yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana penempatan pekerja migran dalam 
skema SPSK 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Kita harus memastikan kesiapan 
administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran yang sudah 
disiapkan P3MI 

positive - APJATI (None) Jangan sampai kita sudah siapkan dengan baik, tapi di sana pun belum 
siap. Artinya kedua belah pihak yaitu P3MI dan syarikah ini harus sama-sama sudah siap 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Saya juga memastikan mereka ketika 
di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar Covid-19. Di samping itu dia juga 
dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah berangkat ke negara penempatan ini 
protokol kesehatan juga pasti dilakukan 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Saat ini ada P3MI yang telah 
memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab Saudi melalui SPSK. Nantinya, 
para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. Ditargetkan akhir Februari 
kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Dari sisi kompetensi kami 
prioritaskan PMI yang sudah berpengalaman ke luar negeri. Artinya bisa eks PMI ke Timur 
Tengah atau eks Asia Pasifik, itu juga menjadi prioritas kita. Sambil menunggu yang lain 
meningkatkan kompetensi 
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positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Tentunya karena penempatan 
ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang sempurna agar supaya ke 
depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau 
one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. 

Uji coba penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya akan dimulai dengan penempatan 
sekitar 280 pekerja migran akhir bulan Februari 2021. 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan bahwa Kemnaker telah memanggil 
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan 
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK 
ini. 

 

PEMERINTAH INDONESIA SIAPKAN SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL PEKERJA 
MIGRAN KE ARAB SAUDI 

Pemerintah Indonesia menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau 
one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. 

Uji coba penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya akan dimulai dengan penempatan 
sekitar 280 pekerja migran akhir bulan Februari 2021. 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan bahwa Kemnaker telah memanggil 
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan 
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK 
ini. 

"Ini saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam 
rencana penempatan pekerja migran dalam skema SPSK," kata Suhartono di Jakarta, Rabu 
(27/01/2021). 

"Kita harus memastikan kesiapan administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi 
pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI," lanjutnya. 

Dirjen Suhartono mengatakan, pertemuan dengan APJATI juga untuk memastikan kesiapan 
perusahaan mitra penempatan PMI di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah dalam 
mengimplementasikan SPSK ini. 

"Jangan sampai kita sudah siapkan dengan baik, tapi di sana pun belum siap. Artinya kedua 
belah pihak yaitu P3MI dan syarikah ini harus sama-sama sudah siap," katanya. 

Tak hanya itu, Dirjen Suhartono menambahkan, pihaknya juga ingin memastikan protokol 
kesehatan diterapkan dengan baik dalam implementasi SPSK. 

Hal ini dilakukan mulai dari Tahap persiapan dan proses pemberangkatan di Indonesia, maupun 
sesampainya di negara penempatan. 
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"Saya juga memastikan mereka ketika di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar 
Covid-19. Di samping itu dia juga dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah 
berangkat ke negara penempatan ini protokol kesehatan juga pasti dilakukan," katanya. 

Ia mengatakan pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan diberangkatkan benar-
benar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, Antara lain mereka memiliki 
kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. 

Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user 
(pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah 
(perusahaan). 

Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah, mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan 
pemerintah dalam penempatan pekerja migran ke Arab Saudi dengan skema SPSK. 

Pihaknya terus melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan skema SPSK. 

"Saat ini ada P3MI yang telah memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab 
Saudi melalui SPSK. Nantinya, para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. 
Ditargetkan akhir Februari kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI," kata Ayub. 

Dalam implementasi SPSK tahap pertama ini, kata Ayub, P3MI akan memprioritaskan eks PMI. 

Baik eks PMI yang pernah bekerja di Timur Tengah, maupun di Negara-negara Asia Pasifik. 

Sedangkan untuk PMI baru, salah satu syarat mutlak bagi Calon PMI yang bekerja ke luar negeri 
melalui SPSK adalah memiliki kompetensi dan kemampuan bahasa. 

"Dari sisi kompetensi kami prioritaskan PMI yang sudah berpengalaman ke luar negeri. Artinya 
bisa eks PMI ke Timur Tengah atau eks Asia Pasifik, itu juga menjadi prioritas kita. Sambil 
menunggu yang lain meningkatkan kompetensi," kata Ayub. 

Ayub berharap, penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi ini dapat berjalan sesuai rencana, 
sehingga dapat menjadi role model dalam menerapkan SPSK untuk tujuan negara-negara lain. 

"Tentunya karena penempatan ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang 
sempurna agar supaya ke depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar," ujarnya. 
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positive - Eny Purwatiningsih (Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Jakarta) Dengan menjalin 
kerja sama melalui PLKK, RS Patria IKKT dapat membantu tenaga kerja yang mengalami 
kecelakaan kerja kapan saja karena layanan gawat darurat buka 24 jam 

 

Ringkasan 

BPJamsostek menyatakan kasus kecelakaan tetap tinggi selama 2020 di kala pandemi COVID-
19, di mana peningkatan kasus dari 182.832 pada 2019 dengan klaim Rp1.575,53 triliun menjadi 
221.740 kasus dengan klaim Rp1.557,91 triliun. 

Pandemi tidak menyurutkan aktivitas kerja, meski selama pemberlakuan pembatasan aktivitas 
di banyak kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. 

Rilis BPJamsostek yang diterima di Jakarta, Rabu, menyatakan sepanjang 2020 pembayaran 
klaim mengalami peningkatan 20,01 persen atau mencapai Rp36,5 triliun dengan rincian klaim 
untuk Jaminan Hari Tua (JHT) Rp33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus. 

 

KALA PANDEMI, KASUS KECELAKAAN KERJA MASIH TETAP TINGGI 

BPJamsostek menyatakan kasus kecelakaan tetap tinggi selama 2020 di kala pandemi COVID-
19, di mana peningkatan kasus dari 182.832 pada 2019 dengan klaim Rp1.575,53 triliun menjadi 
221.740 kasus dengan klaim Rp1.557,91 triliun. 

Pandemi tidak menyurutkan aktivitas kerja, meski selama pemberlakuan pembatasan aktivitas 
di banyak kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. 

Rilis BPJamsostek yang diterima di Jakarta, Rabu, menyatakan sepanjang 2020 pembayaran 
klaim mengalami peningkatan 20,01 persen atau mencapai Rp36,5 triliun dengan rincian klaim 
untuk Jaminan Hari Tua (JHT) Rp33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus. 
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Klaim Jaminan Kematian (JKM) 34,7 ribu kasus dengan nominal Rp1,35 triliun dan Jaminan 
Pensiun (JP) 97,5 ribu kasus dengan nominal Rp489,47 miliar. 

Lonjakan klaim JHT imbas dari PHK tidak bisa dihindari, yaitu 15,22 persen atau 2,2 juta kasus 
pada 2019 dengan nominal yang juga melonjak 24,25 persen atau Rp26,64 triliun. 

Sosialisasi atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja rutin dilakukan BPJamsostek melalui kantor-
kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Kecelakaan bagi keluarga pekerja bisa mengubah hidup 
jatuh ke garis kemiskinan karena tulang punggung keluarga tak lagi jadi penopang Oleh karena 
itu sosialisasi akan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja selalu jadi perhatian, misalnya Kantor 
Cabang Jakarta Mangga Dua yang menggelar sosialisasi manfaat Pusat Pelayanan Kecelakaan 
Kerja (PLKK) bekerja sama dengan RS Patria IKKT di Kompleks Kemhan TNI Slipi, Palmerah, 
Jakarta Barat. 

Sosialisasi tersebut yang dihadiri Kepala Bidang Medis dokter Arif Budiman dan dokter Arie, 
Kepala Bidang Pelayanan BPJAMSOSTEK Mangga Dua Suprihatini Sri Rajasa dan Case Manager 
Hadi Pratikno. 

Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah COVID-19, peserta sosialisasi 
dari RS Patria IKKT antusias mengikuti materi yang diberikan dari petugas BPJamsostek Mangga 
Dua. 

"Dengan menjalin kerja sama melalui PLKK, RS Patria IKKT dapat membantu tenaga kerja yang 
mengalami kecelakaan kerja kapan saja karena layanan gawat darurat buka 24 jam," kata Kepala 
Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua Eny Purwatiningsih. 
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negative - Aulia Hakim (Sekretaris KSPI Jawa Tengah (Jateng)) Saat ini nasib para buruh di 
Indonesia, termasuk di Jateng saat ini sedang dipertaruhkan. Kami mengutuk keras 

neutral - Aulia Hakim (Sekretaris KSPI Jawa Tengah (Jateng)) Meski pihak BPJS Ketenagakerja 
mengklaim bahwa mereka dalam melakukan pengelolaan dana selalu mengutamakan aspek 
kepatuhan kehati hatian dan tata kelola yang baik dalam menjalankan investasi tersebut, tapi ini 
sudah menimbulkan spekulasi dan keresahan pekerja/buruh di Indonesia 

negative - Aulia Hakim (Sekretaris KSPI Jawa Tengah (Jateng)) Kami mendukung penuh langkah 
yang diambil Kejagung dalam penyidikan kasus dugaan adanya tidak pidana korupsi di BPJS 
Ketenagakerjaan yang pontensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp43 triliun 

 

Ringkasan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah mengecam keras adanya 
dugaan praktik korupsi di BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp43 triliun. Sekretaris KSPI Jawa 
Tengah (Jateng) Aulia Hakim SH, meminta pemeriksaan terhadap dugaan skandal mega korupsi 
BPJS Ketenagakerjaan dibuka secara transparan. Pasalnya, dugaan korusi tersebut menimbulkan 
reaksi karena mengancam masa depan 50 juta buruh perserta di BPJS Ketenagakerjaan. "Saat 
ini nasib para buruh di Indonesia, termasuk di Jateng saat ini sedang dipertaruhkan. Kami 
mengutuk keras," katanya di Semarang, Rabu (27/1). 

 

KSPI KECAM DUGAAAN MEGA KORUPSI RP43 T BPJS KETENAGAKERJAAN 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah mengecam keras adanya 
dugaan praktik korupsi di BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp43 triliun. 

Sekretaris KSPI Jawa Tengah (Jateng) Aulia Hakim SH, meminta pemeriksaan terhadap dugaan 
skandal mega korupsi BPJS Ketenagakerjaan dibuka secara transparan. 
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Pasalnya, dugaan korusi tersebut menimbulkan reaksi karena mengancam masa depan 50 juta 
buruh perserta di BPJS Ketenagakerjaan. "Saat ini nasib para buruh di Indonesia, termasuk di 
Jateng saat ini sedang dipertaruhkan. Kami mengutuk keras," katanya di Semarang, Rabu (27/1). 

Dugaan korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senilai Rp43 
Triliun saat ini sedang diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Isu dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Aulian, telah membuat resah para buruh, 
karena mengkhawatirkan dana-dana mereka, seperti dana pensiun nantinya tidak bisa cair. 

Dugaan tidak korupsi di BPJS Ketenagakerjaan yang nilainya mencapai Rp43 trilun ini sangat 
dasyat dan paling besar dibandingkan kasus korupsi lainnya, seperti bailout bank century senilai 
Rp6,7 trilun dan korupsi asuransi Jiwasraya Rp16,8 triliun. 

Nilai korupsi itu kalau di konversi ke gaji pekerja atau buruh dengan standar UMP ibu kota akan 
mampu menggaji sebanyak 10 juta orang pekerja. 

"Meski pihak BPJS Ketenagakerja mengklaim bahwa mereka dalam melakukan pengelolaan dana 
selalu mengutamakan aspek kepatuhan kehati hatian dan tata kelola yang baik dalam 
menjalankan investasi tersebut, tapi ini sudah menimbulkan spekulasi dan keresahan 
pekerja/buruh di Indonesia," ujarnya. 

Oleh karenanya, lanjut Aulia, KSPI Jateng berharap kasus ini ditangani dengan transparan 
mengedepankan hukum yang berkeadilan jangan sampai dana masa depan milik 50 juta buruh 
yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan lenyap tanpa pertanggung jawaban. 

"Kami mendukung penuh langkah yang diambil Kejagung dalam penyidikan kasus dugaan 
adanya tidak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan yang pontensi kerugian negara ditaksir 
mencapai Rp43 triliun," katanya. 

KSPI Jateng akan mengawal kasus ini sampai selesai termasuk dengan pengerahan masa di 
semua basis di daerah untuk mendatangi semua kantor-kantor cabang BPJS Ketenakerjaan di 
Jateng menanyakan triliunan uang buruh yang diduga dikorupsi. 

Reporter: Insetyonoto Editor: Rohmat Haryadi. 
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negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tingkat produktivitas buruh Jawa Barat, rakyat 
Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat itu dianggap paling produktif se-Indonesia. Jadi bagi mereka 
ada yang bilang isu upah itu sebenarnya tidak terlalu selalu menjadi isu nomor satu dalam 
struktur unit cost dari sebuah ekonomi. Tapi juga produktivitas 

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Ada yang pernah pindah dari Jawa Barat dia balik 
lagi karena produktivitasnya hanya 60 persen dari apa yang kami kerjakan di Jawa Barat 

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Jadi dua hal tadi itulah yang kami jaga untuk 
investasi tetap maksimal 

positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Memang gubernur lain 
perlu belajar dan diskusi bagaimana tata kelola dan pelayan oleh Gubernur Jabar kepada 
investor. Atau mungkin karena ada Patimban atau produktivitas tenaga kerja yang luar biasa 

neutral - Firman Bakrie (Direktur Eksekutif Aprisindo) Memang harus diakui bahwa daerah baru 
dengan yang eksisting pasti produktivitasnya beda. Masih lebih bagus dari produktivitas daerah 
eksisting 

positive - Rizal Tanzil (Sekretaris Eksekutif API) Ya bisa dikatakan produktivitas pekerja di Jabar 
relatif sama dengan daerah lain 

positive - Firman Bakrie (Direktur Eksekutif Aprisindo) Memang ada relokasi dari daerah lain yang 
masuk ke daerah-daerah di Jabar. Misalnya ke Majalengka dan daerah-daerah dengan UMK yang 
kompetitif lainnya. Tapi rasanya bukan relokasi terus balik lagi 

neutral - Firman Bakrie (Direktur Eksekutif Aprisindo) Buat industri padat karya UMK masih jadi 
faktor utama. Jadi misalnya kalau dibandingkan dengan UMK gaji satu pegawai di Bekasi dan 
sekitarnya mungkin bisa buat gaji 2 pegawai di Jateng 

positive - Rizal Tanzil (Sekretaris Eksekutif API) Kawasan industri misalnya di Jawa Tengah juga 
sudah banyak. Kemudian, jalan tol juga sudah relatif sama dan merata di mana-mana 
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Ringkasan 

Gubernur Ridwan Kamil mendaku produktivitas tenaga kerja di Jawa Barat tertinggi di Indonesia. 
Itu sebabnya, banyak perusahaan merelokasi pabriknya ke Bumi Parahyangan. Menurut Ridwan, 
produktivitas pekerja di wilayahnya yang tinggi ini membuat sejumlah pelaku usaha kembali 
memindahkan pabriknya setelah sebelumnya relokasi ke daerah lain. Pria yang akrab disapa 
dengan Kang Emil ini menyebut, selain produktivitas, infrastruktur daerahnya juga menjadi 
magnet untuk menarik investasi. Dia mengatakan, proyek infrastruktur seperti sejumlah ruas tol 
dan kereta api cepat diharapkan selesai dalam dua tahun ke depan. 

 

EMIL KLAIM BURUH JABAR PALING PRODUKTIF, KENAPA MASIH ADA RELOKASI? 

Gubernur Ridwan Kamil mendaku produktivitas tenaga kerja di Jawa Barat tertinggi di Indonesia. 
Itu sebabnya, banyak perusahaan merelokasi pabriknya ke Bumi Parahyangan. 

"Tingkat produktivitas buruh Jawa Barat, rakyat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat itu dianggap 
paling produktif se-Indonesia. Jadi bagi mereka ada yang bilang isu upah itu sebenarnya tidak 
terlalu selalu menjadi isu nomor satu dalam struktur unit cost dari sebuah ekonomi. Tapi juga 
produktivitas," kata Ridwan dalam webinar Business Challenges 2021 yang digelar Bisnis 
Indonesia, Selasa (26/1/2021). 

Menurut Ridwan, produktivitas pekerja di wilayahnya yang tinggi ini membuat sejumlah pelaku 
usaha kembali memindahkan pabriknya setelah sebelumnya relokasi ke daerah lain. "Ada yang 
pernah pindah dari Jawa Barat dia balik lagi karena produktivitasnya hanya 60 persen dari apa 
yang kami kerjakan di Jawa Barat," katanya. 

Pria yang akrab disapa dengan Kang Emil ini menyebut, selain produktivitas, infrastruktur 
daerahnya juga menjadi magnet untuk menarik investasi. Dia mengatakan, proyek infrastruktur 
seperti sejumlah ruas tol dan kereta api cepat diharapkan selesai dalam dua tahun ke depan. 
"Jadi dua hal tadi itulah yang kami jaga untuk investasi tetap maksimal," katanya. 

Provinsi Jawa Barat memang menjadi wilayah yang berhasil menjaga kinerja investasinya 
sepanjang 2020 di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM), wilayah ini merupakan penerima investasi tertinggi secara nasional, dengan nilai 
mencapai Rp120,4 triliun. Pada 2019, nilai investasi di wilayah ini juga menjadi yang teratas, 
yakni sebesar Rp137,5 triliun. 

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa investasi baik dari dalam maupun luar negeri 
di Jabar itu mengambil porsi 14,6 persen dari semua penanaman modal tahun lalu, mengungguli 
DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. 

"Memang gubernur lain perlu belajar dan diskusi bagaimana tata kelola dan pelayan oleh 
Gubernur Jabar kepada investor. Atau mungkin karena ada Patimban atau produktivitas tenaga 
kerja yang luar biasa," katanya pada kesempatan yang sama. 

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakrie, 
produktivitas buruh di Jabar relatif lebih tinggi daripada sejumlah daerah lain. Namun, kondisi 
ini terjadi karena Jawa Barat merupakan wilayah yang terbilang baru untuk industri. 

"Memang harus diakui bahwa daerah baru dengan yang eksisting pasti produktivitasnya beda. 
Masih lebih bagus dari produktivitas daerah eksisting," kata Firman kepada Lokadata.id, Rabu 
(27/1). 
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Namun Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Rizal Tanzil justru 
mempertanyakan data terkait produktivitas tenaga kerja di Jabar yang disebut tertinggi secara 
nasional. Menurutnya, daya produksi buruh Jabar relatif sama dengan sejumlah provinsi lainnya. 

"Ya bisa dikatakan produktivitas pekerja di Jabar relatif sama dengan daerah lain," kata Rizal. 

Firman Bakrie juga mengatakan, fenomena relokasi pabrik masuk ke Jawa Barat sampai tahun 
lalu. Namun, kata dia, relokasi pabrik ini bukan terjadi pada sejumlah pabrik yang sebelumnya 
sudah pindah dari Jawa Barat. 

"Memang ada relokasi dari daerah lain yang masuk ke daerah-daerah di Jabar. Misalnya ke 
Majalengka dan daerah-daerah dengan UMK yang kompetitif lainnya. Tapi rasanya bukan 
relokasi terus balik lagi," katanya. 

Menurut Firman, fenomena relokasi pabrik dari Jawa Barat ini disinyalir masih terjadi karena 
pengusaha khususnya di sektor padat karya keberatan dengan upah minimum kota/kabupaten 
(UMK) di wilayah tersebut. Dia mengatakan, daerah lain seperti Jawa Tengah yang memiliki UMK 
lebih rendah bisa menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk memindahkan pabriknya. 

"Buat industri padat karya UMK masih jadi faktor utama. Jadi misalnya kalau dibandingkan 
dengan UMK gaji satu pegawai di Bekasi dan sekitarnya mungkin bisa buat gaji 2 pegawai di 
Jateng," katanya. 

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, upah minimum provinsi di Jawa Barat 
mencapai Rp1,8 juta, lebih tinggi sedikit dari Jawa Tengah sebesar Rp1,7 juta. 

Namun, jika dilihat berdasarkan besaran UMK, tiga daerah di Jawa Barat tercatat memiliki upah 
tertinggi bahkan di level nasional, yaitu Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi 
masing-masing sekitar Rp4,8 juta. Sebagai perbandingan, UMK DKI Jakarta Rp4,4 juta, Kota 
Surabaya Rp4,2 juta,, Kota Semarang Rp2,1 juta, dan DI Yogyakarta Rp1,7 juta. 

Sebelumnya, fenomona relokasi pabrik dari Jawa Barat karena upah yang mahal ini sudah terjadi 
sejak beberapa tahun terakhir. 

Catatan CNBC Indonesia pada 2020 lalu misalnya, menyebut 3 tahun terakhir jumlah pabrik yang 
relokasi dari Jabar mencapai 100 lebih pabrik. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Provinsi Jawa Tengah 
juga mencatat, pada 2019 terdapat 46 perusahaan yang merelokasi pabriknya dari Jawa Barat 
ke Jawa Tengah. Sejumlah perusahaan ini, antara lain bergerak di sektor garmen dan alas kaki. 

Rizal Tanzil juga mengatakan, relokasi pabrik di sektor tekstil juga masih terjadi. Berdasarkan 
catatannya, pada sepanjang 2019-2020, terdapat sekitar 30 perusahaan yang memindahkan 
pabriknya dari Jawa Barat. 

Menurut Rizal, selain UMK di sejumlah daerah di Jawa Barat yang tinggi, alasan lain pengusaha 
merelokasi pabriknya ini karena persoalan aturan lingkungan hidup dan proses perizinan oleh 
pemerintah daerah setempat. 

Tak hanya itu, lanjut Rizal, infrastruktur di Jawa Barat disebutnya juga relatif sama dengan 
sejumlah daerah lain. Bahkan, menurutnya daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur "lebih 
maju" karena memiliki pelabuhan terlebih dahulu. Sementara Jawa Barat belakangan ini baru 
memiliki pelabuhan Patimban. 

"Kawasan industri misalnya di Jawa Tengah juga sudah banyak. Kemudian, jalan tol juga sudah 
relatif sama dan merata di mana-mana," katanya. 
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Narasumber 

neutral - Abraham Lungggana (Anggota DPR RI) Ini urusan tenaga kerja asing sebenarnya 
mainan siapa sih? Kok mereka bisa masuk dengan mudah. Apakah ini Pak Jokowi tidak tahu? 

negative - Abraham Lungggana (Anggota DPR RI) Termasuk perusahaan saya juga 50 persen 
karyawan saya rumahkan, saya tiap hari menangis memikirkan nasib mereka. Kok kalian malah 
main-main. Saya minta Pak Jokowi, tolong tenaga kerja asing itu disetop 

neutral - Abraham Lungggana (Anggota DPR RI) Kita semua sudah mengikuti imbauan 
pemerintah dan ikut berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran Covid. Semua orang 
menderita karena Covid, setiap hari kita rakyat diminta mematuhi prokes 3M. Tapi kenapa kalian 
malah mendatangkan tenaga kerja dari luar 

neutral - Ahmad Nursaleh (Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham) Pada 
Sabtu, 24 Januari 2021 telah mendarat Pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou dengan 
membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT dan 18 WNI 

positive - Ahmad Nursaleh (Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham) 
Selanjutnya, diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 menuju tempat karantina 

negative - Ahmad Nursaleh (Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham) 
Setelah diperiksa kesehatannya, para penumpang diperiksa dokumen keimigrasiannya 

 

Ringkasan 

Anggota DPR RI, Abraham Lungggana, mempertanyakan sikap pemerintah yang masih saja 
meloloskan 153 tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia di tengah tingginya 
kasus Covid-19. Padahal, Tanah Air telah mengeluarkan kebijakan larangan bagi warga negara 
asing (WNA) masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021 mendatang. 
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RI 'SAMBUT' 153 TKA CHINA, HAJI LULUNG GERAH: APAKAH PAK JOKOWI TIDAK 
TAHU? 

Anggota DPR RI, Abraham Lungggana, mempertanyakan sikap pemerintah yang masih saja 
meloloskan 153 tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia di tengah tingginya 
kasus Covid-19. Padahal, Tanah Air telah mengeluarkan kebijakan larangan bagi warga negara 
asing (WNA) masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021 mendatang. 

Politikus PAN itu mengaku heran, di saat lonjakan kasus Covid yang tak terkendali, justru 
pemerintah terkesan main-main karena membiarkan TKA masuk. Sementara di sisi lain, 
perusahaan-perusahaan dalam negeri mengurangi karyawan hingga 50 persen. Dia pun 
menyebut, kini topik mengenai TKA ini menjadi sorotan yang ramai diperbincangkan publik. 

"Ini urusan tenaga kerja asing sebenarnya mainan siapa sih? Kok mereka bisa masuk dengan 
mudah. Apakah ini Pak Jokowi tidak tahu?" kata lelaki yang karib disapa Haji Lulung itu dalam 
keterangan tertulis, Rabu (27/1/2021). 

Menurut dia, bila TKA terus dibiarkan masuk ke Indonesia akan muncul varian baru Covid-19 
sehingga rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 kolaps. Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi 
segera turun tangan menyetop masuknya tenaga kerja dari luar. 

"Termasuk perusahaan saya juga 50 persen karyawan saya rumahkan, saya tiap hari menangis 
memikirkan nasib mereka. Kok kalian malah main-main. Saya minta Pak Jokowi, tolong tenaga 
kerja asing itu disetop," tegasnya. 

Dia juga meminta Jokowi konsisten dan lebih serius lagi dalam membatasi mobilitas warga 
negara asing di tengah gelombang PHK besar-besaran akibat pandemi Covid-19. Karena, saat 
ini di lapangan para TKA terbukti masih saja lolos. 

"Kita semua sudah mengikuti imbauan pemerintah dan ikut berpartisipasi memutus mata rantai 
penyebaran Covid. Semua orang menderita karena Covid, setiap hari kita rakyat diminta 
mematuhi prokes 3M. Tapi kenapa kalian malah mendatangkan tenaga kerja dari luar," ucapnya. 

Sebelumnya, sebanyak 153 warga negara (WN) China yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Banten, pada Sabtu 23 Januari 2021 langsung dikarantina. Hal itu sebagaimana disampaikan 
Direktorat Jenderal Imigrasi. 

"Pada Sabtu, 24 Januari 2021 telah mendarat Pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou 
dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT dan 18 WNI," ujar Kasubag Humas 
Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, melansir 
Antara, Senin 25 Januari 2021. 

"Selanjutnya, diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 menuju tempat karantina," 
katanya. Saleh menjelaskan, 153 WNA tersebut terdiri atas 150 orang dengan Izin Tinggal 
Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) serta tiga orang dengan visa diplomatik. 

Dia mengatakan, seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang 
asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia. Hal tersebut, kata dia, berdasarkan Surat 
Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing 
ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19. 

"Setelah diperiksa kesehatannya, para penumpang diperiksa dokumen keimigrasiannya," kata 
Saleh yang menambahkan bahwa setelah dokumen mereka dinyatakan lengkap para WNA 
tersebut diarahkan menuju tempat karantina. 
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Ringkasan 

Ada sebuah pesan berantai hoax terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS 
Ketenagakerjaan beredar di grup-grup WhatsApp. 

 

3 FAKTA PESAN BERBAHAYA 'BLT BPJS KETENAGAKERJAAN' DI WHATSAPP 

Ada sebuah pesan berantai hoax terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS 
Ketenagakerjaan beredar di grup-grup WhatsApp. 

Berikut 3 fakta terkait pesan berantai tersebut: 

1. Diberikan untuk Angkatan Kerja 2020-2021 Pesan berantai itu menyampaikan bahwa yang 
bisa menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah yang bekerja antara tahun 2000 hingga 2021. 
Nyatanya, pemerintah tidak pernah mematok angkatan kerja apa saja yang berhak menerima 
BLT tersebut. Selain itu, syarat utamanya bukan berdasarkan angkatan kerja melainkan 
kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. 

2. Bantuan yang Diberikan Rp 3,55 Juta Dalam pesan berantai itu disebutkan bahwa penerima 
BLT BPJS Ketenagakerjaan akan mendapat bantuan tunai hingga Rp 3,55 juta. Faktanya, dari 
awal pemerintah hanya mematok bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan atau Rp 1,2 juta setiap 
termin. 

Pesan berantai itu sampai mencantumkan link daftar lengkap calon penerimanya. Akan tetapi, 
perlu diperhatikan jangan sesekali membuka link tersebut karena berisiko bisa mencuri data 
pribadi Anda. 

Berita ini ditulis dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada pembaca agar tidak 
sembarangan mengklik link yang dicantumkan dalam pesan berantai semacam itu. 

Berikut isi pesan berantai yang dimaksud: Mereka yang bekerja antara tahun 2000 dan 2021 
berhak menerima bantuan sosial finansial sebesar Rp 3.550.000. 
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Periksa apakah nama Anda ada di daftar untuk menarik manfaat Daftar lengkap 
https://whatsprem.club/bank-id 3. Cek di Website Resmi 

Adapun bila penasaran apakah Anda calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bukan, 
begini cara mengetahuinya: 

1. Pertama, bisa dengan mengakses situs BPJS Ketenagakerjaan di 
linkhttps://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/dancek kepesertaan kamu. 

2. Cara kedua, bisa dengan WhatsApp di nomor +62811-9115910 atau +62855-1500910  

3. Cara lainnya, dengan SMS ke nomor 2757 dengan format Daftar (spasi) Saldo, nomor KTP, 
tanggal lahir dan nomor peserta. 

4. Terakhir dengan download dan instal aplikasi BPJSTKU untuk android atau iOS. 

Untuk aplikasi, pastikan pengguna telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan 
registrasi akun. Selain itu, cek lebih dulu status kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS 
Ketenagakerjaan. 

 

 

 

  



 

45 
 

Judul Lindungi PMI, Pemerintah Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal 
Pekerja 

Nama Media suara.com 

Newstrend Sistem Penempatan Satu Kanal PMI 

Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/01/27/190909/lindungi-pmi-
pemerintah-siapkan-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja 

Jurnalis Fabiola Febrinastri 

Tanggal 2021-01-27 19:09:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Saya ingin memastikan persiapan 
yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana penempatan pekerja migran dalam 
skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta 
kompetensi pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI 

neutral - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Jangan sampai kita sudah siapkan 
dengan baik, tapi di sana pun belum siap 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Saya juga memastikan mereka ketika 
di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar Covid-19. Di samping itu, dia juga 
dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah berangkat ke negara penempatan ini 
protokol kesehatan juga pasti dilakukan 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Pemerintah akan memastikan semua 
calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan 
ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang 
dibuktikan dengan sertifikat kompetensi 

 

Ringkasan 

Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, pemerintah 
menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system. 
Untuk keperluan ini, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Suhartono, mengatakan, 
Kemnaker telah memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk 
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memastikan kesiapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam 
mengimplementasikan SPSK ini. 

 

LINDUNGI PMI, PEMERINTAH SIAPKAN SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL 
PEKERJA 

Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, pemerintah 
menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system. 
Untuk keperluan ini, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Suhartono, mengatakan, 
Kemnaker telah memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk 
memastikan kesiapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam 
mengimplementasikan SPSK ini. 

"Saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana 
penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan 
administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran yang sudah 
disiapkan P3MI," katanya, di Jakarta, Rabu (27/1/2021). 

Adapun uji coba penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya akan dimulai dengan 
penempatan sekitar 280 pekerja migran akhir Februari 2021. 

Suhartono mengatakan, pertemuan dengan APJATI juga untuk memastikan kesiapan 
perusahaan mitra penempatan PMI di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah dalam 
mengimplementasikan SPSK. 

"Jangan sampai kita sudah siapkan dengan baik, tapi di sana pun belum siap," katanya. 

Suhartono menambahkan, pihaknya juga ingin memastikan protokol kesehatan diterapkan 
dengan baik dalam implementasi SPSK, mulai dari persiapan dan proses pemberangkatan di 
Indonesia, maupun sesampainya di negara penempatan. 

"Saya juga memastikan mereka ketika di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar 
Covid-19. Di samping itu, dia juga dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah 
berangkat ke negara penempatan ini protokol kesehatan juga pasti dilakukan," tambahnya. 

"Pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah 
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai 
kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi," kata Suhartono. 

Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user 
(pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah 
(perusahaan) Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah, mengatakan, pihaknya mendukung 
kebijakan pemerintah dalam penempatan pekerja migran ke Arab Saudi dengan skema SPSK. 
Pihaknya terus melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan skema SPSK. 
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positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Ini saya ingin memastikan persiapan 
yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana penempatan pekerja migran dalam 
skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta 
kompetensi pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Jangan sampai kita sudah siapkan 
dengan baik, tapi di sana pun belum siap. Artinya kedua belah pihak yaitu P3MI dan syarikah ini 
harus sama-sama sudah siap 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Saya juga memastikan mereka ketika 
di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar COVID-19. Di samping itu dia juga 
dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah berangkat ke negara penempatan ini 
protokol kesehatan juga pasti dilakukan 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Pemerintah akan memastikan semua 
calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan 
ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang 
dibuktikan dengan sertifikat kompetensi 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Saat ini ada P3MI yang telah 
memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab Saudi melalui SPSK. Nantinya, 
para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. Ditargetkan akhir Februari 
kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI 

positive - Ayub P3MI (None) Dari sisi kompetensi kami prioritaskan PMI yang sudah 
berpengalaman ke luar negeri. Artinya bisa eks PMI ke Timur Tengah atau eks Asia Pasifik, itu 
juga menjadi prioritas kita. Sambil menunggu yang lain meningkatkan kompetensi 
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positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Tentunya karena penempatan 
ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang sempurna agar supaya ke 
depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia tengah mengimplementasikan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau 
one channel system untuk penempatan kerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Uji coba 
penempatan melalui SPSK ini direncanakan akan dimulai dengan penempatan sekitar 280 PMI 
akhir bulan Februari nanti. 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan Kemnaker telah memanggil 
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan 
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK 
ini. 

 

LEWAT SISTEM INI, KEMNAKER SIAP TEMPATKAN 280 PMI KE ARAB SAUDI 

Pemerintah Indonesia tengah mengimplementasikan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau 
one channel system untuk penempatan kerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Uji coba 
penempatan melalui SPSK ini direncanakan akan dimulai dengan penempatan sekitar 280 PMI 
akhir bulan Februari nanti. 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan Kemnaker telah memanggil 
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan 
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK 
ini. 

"Ini saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam 
rencana penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan 
administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran yang sudah 
disiapkan P3MI," kata Suhartono dalam keterangan tertulis, Rabu (27/1/2021). 

Suhartono menuturkan pertemuan dengan APJATI juga untuk memastikan kesiapan perusahaan 
mitra penempatan PMI di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah (perusahaan) 
dalam mengimplementasikan SPSK ini. 

"Jangan sampai kita sudah siapkan dengan baik, tapi di sana pun belum siap. Artinya kedua 
belah pihak yaitu P3MI dan syarikah ini harus sama-sama sudah siap," tuturnya. 

Suhartono menambahkan, pihaknya juga ingin memastikan protokol kesehatan diterapkan 
dengan baik dalam implementasi SPSK. Mulai dari Tahap persiapan dan proses pemberangkatan 
di Indonesia, maupun sesampainya di negara penempatan. 

"Saya juga memastikan mereka ketika di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar 
COVID-19. Di samping itu dia juga dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah 
berangkat ke negara penempatan ini protokol kesehatan juga pasti dilakukan," imbuh Suhartono. 

"Pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah 
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai 
kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi," tambahnya. 



 

49 
 

Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user 
(pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah 
(perusahaan). 

Sementara itu, Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah mengatakan pihaknya mendukung 
kebijakan pemerintah dalam penempatan pekerja migran ke Arab Saudi dengan skema SPSK. 
Pihaknya juga terus melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan skema SPSK. 

"Saat ini ada P3MI yang telah memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab 
Saudi melalui SPSK. Nantinya, para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. 
Ditargetkan akhir Februari kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI," ujar Ayub. 

Dalam implementasi SPSK tahap pertama ini, kata Ayub P3MI akan memprioritaskan eks PMI, 
baik eks-PMI yang pernah bekerja di Timur Tengah, maupun di Negara-negara Asia Pasifik. 

Sedangkan untuk PMI baru, salah satu syarat mutlak bagi Calon PMI yang bekerja ke luar negeri 
melalui SPSK adalah memiliki kompetensi dan kemampuan bahasa. 

"Dari sisi kompetensi kami prioritaskan PMI yang sudah berpengalaman ke luar negeri. Artinya 
bisa eks PMI ke Timur Tengah atau eks Asia Pasifik, itu juga menjadi prioritas kita. Sambil 
menunggu yang lain meningkatkan kompetensi," tandasnya. 

Ayub juga berharap penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi ini dapat berjalan sesuai 
rencana, sehingga dapat menjadi role model dalam menerapkan SPSK untuk tujuan negara-
negara lain. 

"Tentunya karena penempatan ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang 
sempurna agar supaya ke depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar," ungkap 
Ayub. 

 

 

 

  



 

50 
 

Judul RI Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab 
Saudi 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Sistem Penempatan Satu Kanal PMI 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210127/12/1348759/ri-siapkan-
sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ke-arab-saudi 

Jurnalis Rahmad Fauzan 

Tanggal 2021-01-27 19:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan 
dari teman-teman P3MI dalam rencana penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita 
harus memastikan kesiapan administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi 
pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Nantinya, para PMI yang 
diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. Ditargetkan akhir Februari kita mencoba 
memberangkatkan kurang lebih 280 PMI 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Dari sisi kompetensi kami 
prioritaskan PMI yang sudah berpengalaman ke luar negeri. Artinya, bisa eks PMI ke Timur 
Tengah atau eks Asia Pasifik, itu juga menjadi prioritas kami. Sambil menunggu yang lain 
meningkatkan kompetensi 

 

Ringkasan 

Pemerintah menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel 
system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Uji coba penempatan 
melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya dimulai dengan penempatan sekitar 280 pekerja migran 
pada akhir Februari 2021. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono mengatakan telah memanggil 
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan 
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK 
tersebut. 
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RI SIAPKAN SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL PEKERJA MIGRAN KE ARAB SAUDI 

Pemerintah menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel 
system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. 

Uji coba penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya dimulai dengan penempatan 
sekitar 280 pekerja migran pada akhir Februari 2021. 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian 
Ketenagakerjaan Suhartono mengatakan telah memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga 
Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK tersebut. 

"Saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana 
penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan 
administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran yang sudah 
disiapkan P3MI," kata Suhartono dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Rabu (27/1/2021). 

Suhartono menambahkan pertemuan dengan APJATI juga bertujuan memastikan kesiapan 
perusahaan mitra penempatan PMI di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah dalam 
mengimplementasikan SPSK. 

Selain itu, Kemenaker ingin memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik dalam 
implementasi SPSK, mulai dari tahap persiapan, proses pemberangkatan di Indonesia, hingga 
sesampainya di negara penempatan. 

Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user 
(pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah 
atau perusahaan. 

Ketua Umum APJATI Ayub Basalamah mengatakan saat ini ada P3MI yang telah memiliki Job 
Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab Saudi melalui SPSK. 

"Nantinya, para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. 

Ditargetkan akhir Februari kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI," kata Ayub. 

Dalam implementasi SPSK tahap pertama ini, sambungnya, P3MI akan memprioritaskan eks PMI, 
baik eks PMI yang pernah bekerja di Timur Tengah, maupun di negara-negara Asia Pasifik. 

Sementara itu, untuk PMI baru salah satu syarat mutlak bagi calon PMI yang bekerja ke luar 
negeri melalui SPSK adalah memiliki kompetensi dan kemampuan bahasa. 

"Dari sisi kompetensi kami prioritaskan PMI yang sudah berpengalaman ke luar negeri. Artinya, 
bisa eks PMI ke Timur Tengah atau eks Asia Pasifik, itu juga menjadi prioritas kami. Sambil 
menunggu yang lain meningkatkan kompetensi," jelasnya. 

Dia berharap penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi ini dapat berjalan sesuai dengan 
rencana, sehingga dapat menjadi role model dalam menerapkan SPSK untuk tujuan negara-
negara lain. 
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Judul Pemerintah siapkan penerapan penempatan satu kanal PMI ke Arab 
Saudi 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Sistem Penempatan Satu Kanal PMI 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1971216/pemerintah-siapkan-
penerapan-penempatan-satu-kanal-pmi-ke-arab-saudi 

Jurnalis Prisca Triferna Violleta 

Tanggal 2021-01-27 18:50:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK)) Ini saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari 
teman-teman P3MI dalam rencana penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita harus 
memastikan kesiapan administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja 
migran yang sudah disiapkan P3MI 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK)) Pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan 
diberangkatkan benar-benar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, antara lain 
mereka memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat 
kompetensi 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Saat ini ada P3MI yang telah 
memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab Saudi melalui SPSK. Nantinya, 
para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. Ditargetkan akhir Februari 
kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI 

positive - Ayub Basalamah (Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI) Tentunya karena penempatan 
ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang sempurna agar supaya ke 
depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar 

 

Ringkasan 

Pemerintah telah menyiapkan implementasi dari Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk 
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dan uji coba rencananya dimulai 
dengan penempatan 280 pekerja pada akhir Februari 2021. Dirjen Pembinaan Penempatan 
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Suhartono mengatakan 
bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 
Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK tersebut. 
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PEMERINTAH SIAPKAN PENERAPAN PENEMPATAN SATU KANAL PMI KE ARAB 
SAUDI 

Pemerintah telah menyiapkan implementasi dari Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk 
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dan uji coba rencananya dimulai 
dengan penempatan 280 pekerja pada akhir Februari 2021. 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan 
PKK) Suhartono mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah memanggil Asosiasi 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK tersebut. 

"Ini saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam 
rencana penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan 
administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran yang sudah 
disiapkan P3MI," kata Suhartono dalam keterangan di Jakarta, Rabu. 

Dia menegaskan bahwa pertemuan dengan APJATI juga untuk memastikan kesiapan perusahaan 
mitra penempatan PMI di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah dalam 
mengimplementasikan SPSK. Hal itu untuk memastikan baik di Indonesia maupun Arab Saudi 
telah siap mengimplementasikan sistem tersebut. 

Selain itu, "Pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan diberangkatkan benar-
benar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, antara lain mereka memiliki 
kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi," 
tegas Suhartono. 

Dengan SPSK maka sistem perjanjian atau kontrak bagi pekerja migran bukan lagi langsung 
dengan pengguna atau majikan, melainkan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah 
atau perusahaan. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum APJATI Ayub Basalamah menegaskan pihaknya mendukung 
kebijakan pemerintah dalam penempatan pekerja migran ke Arab Saudi dengan SPSK dan terus 
melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan skema itu. 

"Saat ini ada P3MI yang telah memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab 
Saudi melalui SPSK. Nantinya, para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. 
Ditargetkan akhir Februari kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI," ujar Ayub. 

Dalam implementasi tahap pertama, P3MI akan memprioritaskan eks tenaga kerja Indonesia 
(TKI) baik yang pernah bekerja di kawasan Timur Tengah atau negara-negara Asia Pasifik. 
Sedangkan untuk pekerja baru, salah satu syarat mutlak bagi calon PMI yang bekerja ke luar 
negeri melalui SPSK adalah memiliki kompetensi dan kemampuan bahasa. 

Ayub berharap, penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi ini dapat berjalan sesuai rencana, 
sehingga dapat menjadi percontohan dalam menerapkan SPSK untuk tujuan negara-negara lain. 

"Tentunya karena penempatan ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang 
sempurna agar supaya ke depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar," ujar Ayub. 

. 
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Judul BPJAMSOSTEK Cabang Badung Kuta Serahkan Santunan JKM dan JHT 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Klaim BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://rri.co.id/denpasar/peristiwa/967737/bpjamsostek-cabang-
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Jurnalis Hikmat Raharjo Oetomo 

Tanggal 2021-01-27 17:46:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Bagus Oka Dirga (Kadisperinaker Kabupaten Badung) Masyarakat selama ini belum 
paham betul tentang BPJS ketenagakerjaan. Seluruh pekerja harus sadar akan manfaat dari 
masing-masing program BPJAMSOSTEK, risiko kita tidak pernah ada yang tahu kapan dan 
dimana akan terjadi, langkah preventif wajib dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan tersebut, salah satunya yaitu dengan melindungi diri kita 

negative - Nurul Indahyati (Kepala BPJS Kesehatan Cabang Badung) Supaya masyarakat Badung, 
khususnya pekerjanya semakin menyadari pentingnya program BPJAMSOSTEK. Tidak hanya 
melindungi diri sendiri, tapi juga keluarga. Karena begitu terjadi resiko, kecelakaan kerja atau 
meninggal, keluarga yang ditinggalkan harus tetap melanjutkan hidup 

positive - Nurul Indahyati (Kepala BPJS Kesehatan Cabang Badung) Tujuannya adalah 
bagaimana seluruh pekerja di badung, formal dan informal bisa terdaftar di BPJAMSOSTEK. 
Sampai dengan Desember 2020 sudah 9.000 petani Badung terdaftar sebagai peserta 

positive - Nurul Indahyati (Kepala BPJS Kesehatan Cabang Badung) Total tenaga kerja informal 
ber KTP Badung mencapai 23.881 dan jumlah peserta tenaga kerja formal yang bekerja di 
perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Badung mencapai 106.913 

positive - Mohamad Irfan (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar) Dengan menjadi peserta 
BPJAMSOSTEK, maka peserta bisa memeroleh manfaat yang luar biasa, baik itu pekerja di sektor 
formal maupun informal. Apalagi dengan adanya peningkatan manfaat program melalui PP 
Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian 

positive - Mohamad Irfan (Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar) Kami mendorong bagi 
pemberi kerja baik swasta maupun pemerintah daerah yang mempekerjakan tenaga non-ASN 
agar dapat mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJAMSOSTEK 
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Ringkasan 

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Ida Bagus Oka Dirga bersama 
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Badung Kuta Nurul Indahyati menyerahkan santunan Jaminan 
Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada dua peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
Santunan pertama diserahkan kepada ahli waris Ketut Astrayasa, Ketut Sudarmi. Ahli waris 
menerima Rp59.258.840, dengan rincian santunan Rp42.000.000 dan jaminan hari tua 
Rp17.528.840. Sedangkan santunan kedua diberikan kepada Ni Wayan Darmiati selaku ahli waris 
I Wayan Sugita. Ahli waris mendapatkan total Rp47.615.780, dengan rincian berupa santunan 
sebesar Rp 42.000.000 dan jaminan hari tua Rp5.616.780. Tidak hanya itu, ahli waris juga 
menerima jaminan pensiun berkala Rp350.700 per bulan. 

 

BPJAMSOSTEK CABANG BADUNG KUTA SERAHKAN SANTUNAN JKM DAN JHT 

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Ida Bagus Oka Dirga bersama 
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Badung Kuta Nurul Indahyati menyerahkan santunan Jaminan 
Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada dua peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Santunan pertama diserahkan kepada ahli waris Ketut Astrayasa, Ketut Sudarmi. Ahli waris 
menerima Rp59.258.840, dengan rincian santunan Rp42.000.000 dan jaminan hari tua 
Rp17.528.840. 

Sedangkan santunan kedua diberikan kepada Ni Wayan Darmiati selaku ahli waris I Wayan 
Sugita. Ahli waris mendapatkan total Rp47.615.780, dengan rincian berupa santunan sebesar Rp 
42.000.000 dan jaminan hari tua Rp5.616.780. Tidak hanya itu, ahli waris juga menerima 
jaminan pensiun berkala Rp350.700 per bulan. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Ida Bagus Oka Dirga 
mengapresiasi komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan hak peserta. 

Ia berharap, komitmen tersebut disambut para pemberi kerja serta perorangan untuk 
mendaftarkan diri dalam kepesertaan BPJAMSOSTEK. 

"Masyarakat selama ini belum paham betul tentang BPJS ketenagakerjaan. Seluruh pekerja harus 
sadar akan manfaat dari masing-masing program BPJAMSOSTEK, risiko kita tidak pernah ada 
yang tahu kapan dan dimana akan terjadi, langkah preventif wajib dilakukan untuk menghindari 
hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, salah satunya yaitu dengan melindungi diri kita," katanya 
dalam siaran pers yang diterima RRI, Rabu (27/1/2021). 

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Badung Kuta, Nurul Indahyati pada kesempatan yang sama 
menyampaikan, penyerahan santunan ini merupakan satu upaya pemberian edukasi kepada 
masyarakat Badung terutama bagi para pekerja. 

"Supaya masyarakat Badung, khususnya pekerjanya semakin menyadari pentingnya program 
BPJAMSOSTEK. Tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga keluarga. Karena begitu terjadi 
resiko, kecelakaan kerja atau meninggal, keluarga yang ditinggalkan harus tetap melanjutkan 
hidup," ucapnya. 

Nurul Indahyati mengakui, pihaknya akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten 
Badung. Bahkan BPJAMSOSTEK dan Pemerintah Kabupaten Badung telah mencanangkan 
sejumlah program sepanjang tahun 2021. 
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"Tujuannya adalah bagaimana seluruh pekerja di badung, formal dan informal bisa terdaftar di 
BPJAMSOSTEK. Sampai dengan Desember 2020 sudah 9.000 petani Badung terdaftar sebagai 
peserta," bebernya. 

"Total tenaga kerja informal ber KTP Badung mencapai 23.881 dan jumlah peserta tenaga kerja 
formal yang bekerja di perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Badung mencapai 106.913," 
imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar Mohamad Irfan mengemukakan, 
pihaknya terus mendorong agar semakin banyak sektor informal yang tidak berstatus aparatur 
sipil negara (ASN) untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

"Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, maka peserta bisa memeroleh manfaat yang luar 
biasa, baik itu pekerja di sektor formal maupun informal. Apalagi dengan adanya peningkatan 
manfaat program melalui PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," sebutnya. 

Oleh karena itu, pihaknya rutin menyosialisasikan mengenai manfaat program BPJAMSOSTEK, 
khususnya bagi tenaga informal agar dapat terlindungi dari berbagai risiko pekerjaannya. 

"Kami mendorong bagi pemberi kerja baik swasta maupun pemerintah daerah yang 
mempekerjakan tenaga non-ASN agar dapat mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta 
BPJAMSOSTEK," pungkasnya. 
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Judul Ini 9 Strategi Kemenaker Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan 

Nama Media bisnis.com 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210127/12/1348713/ini-9-strategi-
kemenaker-hadapi-tantangan-ketenagakerjaan 

Jurnalis Rahmad Fauzan 

Tanggal 2021-01-27 17:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari 9 lompatan tersebut, ada beberapa 
langkah yang implementasinya ada di BLK, yaitu transformasi BLK dan link and match 
ketenagakerjaan. Sampai dengan 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 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki 9 fokus utama untuk menghadapi 
tantangan ketenagakerjaan ke depan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan 
kesembilan fokus tersebut antara lain, reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, 
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, dan transformasi 
kewirausahaan. Lalu ada pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan. 

 

INI 9 STRATEGI KEMENAKER HADAPI TANTANGAN KETENAGAKERJAAN 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki 9 fokus utama untuk menghadapi 
tantangan ketenagakerjaan ke depan. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kesembilan fokus tersebut antara lain, 
reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and 
match ketenagakerjaan, dan transformasi kewirausahaan. 

Lalu ada pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), 
visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan. 
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"Dari 9 lompatan tersebut, ada beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK, yaitu 
transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan. Sampai dengan saat ini, BLK juga sudah 
melaksanakan transformasi BLK yaitu Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding," kata Ida dalam 
keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (27/1/2021). 

Dia menambahkan BLK yang semula melaksanakan pelatihan program dasar, saat ini mulai 
berkembang melalui program unggulan dan didukung dengan instruktur yang kompeten di 
bidangnya, serta sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi mutakhir. 

Ida mencontohkan BBPLK Semarang yang semula hanya pelatihan operator garmen atau 
menjahit dasar, saat ini sudah dilaksanakan program pelatihan desain busana. 

"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. 

Melalui kerja sama pendampingan ini, Kemenaker menargetkan dapat menghasilkan alumni BLK 
kompeten, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun etos kerja yang diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan industri. 

Pasalnya, sambung Ida, hal ini akan memudahkan industri dalam merekrut tenaga kerja sesuai 
dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan sehingga terjadi kesesuaian antara supply and 
demand tenaga kerja. 
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Judul DPR sesalkan masuknya 153 TKA asal Tiongkok 
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Tanggal 2021-01-27 16:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Pemerintah harus menjelaskan alasan para 
TKA tersebut mendapatkan pengecualian dari aturan larangan WNA masuk ke Indonesia 

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Banyak warga yang menganggur, mengapa 
diutamakan TKA? Perusahaan yang bersangkutan harus lebih mengutamakan masyarakat 
Indonesia pada saat pendemi seperti ini 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyayangkan 153 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok 
masuk ke Indonesia pada saat berlangsungnya kebijakan pelarangan warga negara asing (WNA) 
masuk ke Indonesia dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan upaya mencegah masuknya 
varian baru virus tersebut. Menurut dia, penjelasan pemerintah perlu karena kejadian tersebut 
meresahkan masyarakat di tengah upaya dan usaha masyarakat serta pemerintah berjuang 
menekan kasus positif COVID-19 melalui pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM). 

 

DPR SESALKAN MASUKNYA 153 TKA ASAL TIONGKOK 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyayangkan 153 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok 
masuk ke Indonesia pada saat berlangsungnya kebijakan pelarangan warga negara asing (WNA) 
masuk ke Indonesia dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan upaya mencegah masuknya 
varian baru virus tersebut. 

"Pemerintah harus menjelaskan alasan para TKA tersebut mendapatkan pengecualian dari aturan 
larangan WNA masuk ke Indonesia," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. 

Menurut dia, penjelasan pemerintah perlu karena kejadian tersebut meresahkan masyarakat di 
tengah upaya dan usaha masyarakat serta pemerintah berjuang menekan kasus positif COVID-
19 melalui pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 
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Azis juga meminta pemerintah dapat menjelaskan jenis-jenis sektor yang akan diisi TKA tersebut 
dan urgensi kedatangan TKA asal Tiongkok pada saat kondisi jutaan warga Indonesia yang 
kehilangan pekerjaan ataupun kesulitan mencari pekerjaan baru akibat pandemi COVID-19. 

"Banyak warga yang menganggur, mengapa diutamakan TKA? Perusahaan yang bersangkutan 
harus lebih mengutamakan masyarakat Indonesia pada saat pendemi seperti ini," ujarnya. 

Politikus Partai Golkar itu juga meminta pemerintah berkomitmen dalam menerapkan seluruh 
kebijakan penanganan COVID-19 sehingga seluruh upaya dapat efektif dan berhasil untuk 
menuntaskan pandemi di Indonesia. 

Menurut dia, pemerintah harus dapat memastikan seluruh TKA yang masuk sehat dan tidak 
membawa COVID-19 varian baru ke Indonesia. 
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Judul TKA China Masuk RI, Haji Lulung: Sebenarnya Mainan Siapa Sih? 
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Narasumber 

neutral - Abraham Lungggana (Anggota DPR RI) Ini urusan tenaga kerja asing sebenarnya 
mainan siapa sih? Kok mereka bisa masuk dengan mudah. Apakah ini Pak Jokowi tidak tahu? 

negative - Abraham Lungggana (Anggota DPR RI) Termasuk perusahaan saya juga 50 persen 
karyawan saya rumahkan, saya tiap hari menangis memikirkan nasib mereka. Kok kalian malah 
main-main. Saya minta Pak Jokowi, tolong tenaga kerja asing itu disetop 

neutral - Abraham Lungggana (Anggota DPR RI) Kita semua sudah mengikuti imbauan 
pemerintah dan ikut berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran Covid. Semua orang 
menderita karena Covid, setiap hari kita rakyat diminta mematuhi prokes 3M. Tapi kenapa kalian 
malah mendatangkan tenaga kerja dari luar 

neutral - Ahmad Nursaleh (Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham) Pada 
Sabtu, 24 Januari 2021 telah mendarat Pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou dengan 
membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT dan 18 WNI 

positive - Ahmad Nursaleh (Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham) 
Selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 menuju tempat karantina 

negative - Ahmad Nursaleh (Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham) 
Setelah diperiksa kesehatannya, para penumpang diperiksa dokumen keimigrasiannya 

 

Ringkasan 

Anggota DPR RI Abraham Lungggana mempertanyakan sikap pemerintah yang masih saja 
meloloskan 153 tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia di tengah tingginya 
kasus Covid-19. Padahal, Tanah Air telah mengeluarkan kebijakan larangan bagi warga negara 
asing (WNA) masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021 mendatang. 
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TKA CHINA MASUK RI, HAJI LULUNG: SEBENARNYA MAINAN SIAPA SIH? 

Anggota DPR RI Abraham Lungggana mempertanyakan sikap pemerintah yang masih saja 
meloloskan 153 tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia di tengah tingginya 
kasus Covid-19. Padahal, Tanah Air telah mengeluarkan kebijakan larangan bagi warga negara 
asing (WNA) masuk ke Indonesia hingga 8 Februari 2021 mendatang. 

Politikus PAN itu mengaku heran, di saat lonjakan kasus Covid yang tak terkendali, justru 
pemerintah terkesan main-main karena membiarkan TKA masuk. Sedangkan disisi lain 
perusahaan-perusahaan dalam negeri mengurangi karyawan hingga 50 persen. Dia pun 
menyebut, kini topik mengenai TKA ini menjadi sorotan yang ramai diperbincangkan publik. 

"Ini urusan tenaga kerja asing sebenarnya mainan siapa sih? Kok mereka bisa masuk dengan 
mudah. Apakah ini Pak Jokowi tidak tahu?," kata lelaki yang karib disapa Haji Lulung itu dalam 
keterangan tertulis, Rabu (27/1/2021). 

Menurut dia, bila TKA terus dibiarkan masuk ke Indonesia akan muncul varian baru Covid-19 
sehingga rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 kolaps. Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi 
segera turun tangan menyetop masuknya tenaga kerja dari luar. 

"Termasuk perusahaan saya juga 50 persen karyawan saya rumahkan, saya tiap hari menangis 
memikirkan nasib mereka. Kok kalian malah main-main. Saya minta Pak Jokowi, tolong tenaga 
kerja asing itu disetop," tegasnya. 

Dia juga meminta Jokowi konsisten dan lebih serius lagi dalam membatasi mobilitas warga 
negara asing di tengah gelombang PHK besar-besaran akibat pandemi Covid-19. Karena, saat 
ini di lapangan para TKA terbukti masih saja lolos. 

"Kita semua sudah mengikuti imbauan pemerintah dan ikut berpartisipasi memutus mata rantai 
penyebaran Covid. Semua orang menderita karena Covid, setiap hari kita rakyat diminta 
mematuhi prokes 3M. Tapi kenapa kalian malah mendatangkan tenaga kerja dari luar," ucapnya. 

Sebelumnya, sebanyak 153 warga negara (WN) China yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Banten, pada Sabtu 23 Januari 2021 langsung dikarantina. Hal itu sebagaimana disampaikan 
Direktorat Jenderal Imigrasi. 

"Pada Sabtu, 24 Januari 2021 telah mendarat Pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou 
dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT dan 18 WNI," ujar Kasubag Humas 
Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, melansir 
Antara, Senin 25 Januari 2021. 

"Selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan Covid-19 menuju tempat karantina," 
katanya. 

Saleh menjelaskan, 153 WNA tersebut terdiri atas 150 orang dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 
dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) serta tiga orang dengan visa diplomatik. 

Dia mengatakan seluruh penumpang asing yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang 
asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia. Hal tersebut, kata dia, berdasarkan Surat 
Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing 
ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19. 

"Setelah diperiksa kesehatannya, para penumpang diperiksa dokumen keimigrasiannya," kata 
Saleh yang menambahkan bahwa setelah dokumen mereka dinyatakan lengkap para WNA 
tersebut diarahkan menuju tempat karantina. 

(Ari). 
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Judul Ditahun 2020, BPJAMSOSTEK Papua Barat Membayarkan Klaim 
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Narasumber 

negative - Mintje Wattu (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat) Rincian 
Pengajuan Klaim tersebut terbagi dari beberapa kasus klaim yang ada pada Cabang Papua Barat 
dan Jajarannya yaitu 9.816 klaim JHT pada Cabang Papua Barat, 2.666 klaim JHT di Cabang 
Manokwari, 1.520 klaim JHT dicabang Raja Ampat dan 2.183 klaim JHT di Cabang Fak-Fak 
dengan total 16.185 kasus klaim JHT untuk total pembayaran klaim Hari Tua sebesar 
Rp137.763.003.797.90 dengan 16.185 kasus, Sedangkan untuk Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja 
sebanyak Rp2.391.868.011.88 dengan 168 Kasus, Klaim Jaminan Kematian Rp5.512.000.000.00 
dengan 142 kasus dan Klaim Jaminan Pensiun Rp 693,905,950.91 dengan 144 Kasus 

neutral - Mintje Wattu (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat) Dimana kita 
ketahui bersama untuk Lapak asik Online ini, peserta yang ada diluar daerah bisa mengajukan 
klaim pada Cabang manapun yang sudah ditentukan oleh system, tentu ini sangat memudahkan 
peserta dalam melakukan pengajuan klaim tanpa harus kekantor lagi, dan juga untuk Lapakasik 
Onsite dimana peserta diminta untuk scan barcode yang sudah disediakan pada Cabang BPJS 
Ketenagakerjaan yang ada diseluruh Indonesia. Sehingga nanti peserta dalam melakukan upload 
berkas tinggal melalui online saja, tentu cara ini juga memudahkan peserta dalam melakukan 
proses Klaim 

negative - Mintje Wattu (Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Barat) 
Dibandingkan tahun 2019 lalu, ditahun 2020 ini kurang lebih ada kenaikan sebesar 88% 
pembayaran JHT. Karena dimudahkannya peserta dalam pengajuan klaim JHT, maka tidak 
menutup kemungkinan melonjaknya klaim yang terjadi di Papua Barat. Dan tidak hanya di Papua 
Barat yang mengalami lonjakan pembayaran klaim ditahun 2020 ini, tetapi disemua kantor 
cabang BPJAMSOSTEK di Indonesia 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Papua Barat, 
mencatat adanya peningkatan klaim oleh peserta, hal ini dikarenakan banyaknya pemutusan 
hubungan kerja, sepanjang pandemi virus COVID-19 melanda yang berakibat terhadap 
perekonomian dunia, Indonesia, hingga di Papua Barat.  
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DITAHUN 2020, BPJAMSOSTEK PAPUA BARAT MEMBAYARKAN KLAIM 
KEPESERTAAN LEBIH RP146 MILYAR 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Papua Barat, 
mencatat adanya peningkatan klaim oleh peserta, hal ini dikarenakan banyaknya pemutusan 
hubungan kerja, sepanjang pandemi virus COVID-19 melanda yang berakibat terhadap 
perekonomian dunia, Indonesia, hingga di Papua Barat. Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Papua 
Barat Mintje Wattu mengatakan, terhitung 1 Januari hingga 31 Desember 2020, total klaim di 
BPJAMSOSTEK Cabang Papua Barat mencapai Rp146.360.777.760; dengan total kasus 16.639 
yang terdiri dari Klaim JHT, JKK, JKM dan JP, sementara ditahun sebelumnya hanya 
membukukan klaim sebesar Rp78.000.035.712;. 

Selanjutnya Mintje juga menjelaskan untuk di Papua Barat klaim Jaminan Hari Tua (JHT) 
sebanyak 9.816 kasus, dengan jumlah lebih Rp137 Milyar, Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
sebanyak 168 kasus dengan total klaim yang dibayarkan sebesar lebih Rp2,3 Milyar, Jaminan 
Kematian 142 kasus dengan total Klaim dibayarkan lebih Rp5,5 Milyar dan jaminan Pensiun 
dicairkan Rp693 Juta untuk 144 kasus. 

"Rincian Pengajuan Klaim tersebut terbagi dari beberapa kasus klaim yang ada pada Cabang 
Papua Barat dan Jajarannya yaitu 9.816 klaim JHT pada Cabang Papua Barat, 2.666 klaim JHT 
di Cabang Manokwari, 1.520 klaim JHT dicabang Raja Ampat dan 2.183 klaim JHT di Cabang 
Fak-Fak dengan total 16.185 kasus klaim JHT untuk total pembayaran klaim Hari Tua sebesar 
Rp137.763.003.797.90 dengan 16.185 kasus, Sedangkan untuk Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja 
sebanyak Rp2.391.868.011.88 dengan 168 Kasus, Klaim Jaminan Kematian Rp5.512.000.000.00 
dengan 142 kasus dan Klaim Jaminan Pensiun Rp 693,905,950.91 dengan 144 Kasus" terang 
Mintje Wattu, Rabu (27/1). 

Lebih lanjut kata Mintje Wattu, terjadi kenaikan kasus klaim Jaminan Hari Tua yang signifikan 
ditahun 2020 sebanyak 16.185 dibandingkan tahun sebelumnya hanya 7.893 Total Kasus, hal ini 
juga dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak pekerja mengalami 
pemutusan hubungan kerja maupun pekerja yang dirumahkan sementara oleh perusahaan. 
Mintje Wattu menjelaskan bahwa selama pandemi Covid -19 BPJAMSOSTEK telah membuat 
terobosan dalam proses layanannya yaitu penerapan LAPAK ASIK ONSITE dan LAPAK ASIK 
ONLINE, kedua metode dalam penerapan layanan tersebut yaitu melalui kanal online sehingga 
lebih memudahkan peserta dalam melakukan pengajuan klaim JHT. 

" Dimana kita ketahui bersama untuk Lapak asik Online ini, peserta yang ada diluar daerah bisa 
mengajukan klaim pada Cabang manapun yang sudah ditentukan oleh system, tentu ini sangat 
memudahkan peserta dalam melakukan pengajuan klaim tanpa harus kekantor lagi, dan juga 
untuk Lapakasik Onsite dimana peserta diminta untuk scan barcode yang sudah disediakan pada 
Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang ada diseluruh Indonesia. Sehingga nanti peserta dalam 
melakukan upload berkas tinggal melalui online saja, tentu cara ini juga memudahkan peserta 
dalam melakukan proses Klaim" jelas Mintje Wattu. 

"Dibandingkan tahun 2019 lalu, ditahun 2020 ini kurang lebih ada kenaikan sebesar 88% 
pembayaran JHT. Karena dimudahkannya peserta dalam pengajuan klaim JHT, maka tidak 
menutup kemungkinan melonjaknya klaim yang terjadi di Papua Barat. Dan tidak hanya di Papua 
Barat yang mengalami lonjakan pembayaran klaim ditahun 2020 ini, tetapi disemua kantor 
cabang BPJAMSOSTEK di Indonesia" lanjut Mintje Wattu. 

Kepala BPJAMSOSTEK Papua Barat, Mintje Wattu memprediksi tidak menutup kemungkinan 
ditahun berikutnya (2021,red), akan bertambah pengajuan klaim di Cabang Papua Barat, karena 
disetiap hari pengajuan klaim yang dilakukan peserta khususnya diluar Cabang Papua Barat terus 
meningkat, kendati demikian BPJAMSOSTEK akan terus berupaya membantu merealisasikan 
hak-hak pekerja yang ada di seluruh Indonesia. 
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negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Mengingat hal tersebut meresahkan di tengah 
upaya masyarakat dan pemerintah berjuang menekan pertumbuhan kasus positif Covid-19 baru 
melalui pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) 

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Banyak masyarakat yang menganggur, mengapa 
diutamakan TKA? Perusahaan yang bersangkutan harus lebih mengutamakan masyarakat 
Indonesia di saat pandemi seperti ini 

positive - Ahmad Nursaleh (Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham) 
Pemerintah harus dapat memastikan seluruh TKA yang masuk sehat dan tidak membawa virus 
corona Seperti diketahui, sebanyak 153 WNA asal Tiongkok tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Sabtu (23/1). Pemerintah mengklaim ratusan warga negara Tiongkok yang masuk pada masa 
pelarangan sementara atau karantina dari masyarakat asing sudah sesuai dengan aturan. 
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum dan HAM memastikan semua WN Tiongkok yang 
diizinkan masuk Indonesia sudah mengantongi dokumen yang diwajibkan Satgas Penanganan 
Covid-19 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyayangkan masuknya 153 tenaga kerja asing (TKA) asal 
Tiongkok ke Indonesia, di tengah pelarangan bagi warga negara asing (WNA) ke tanah air dalam 
rangka penanggulangan Covid-19, dan mencegah masuknya Pimpinan DPR bidang koordinasi 
politik, hukum, dan keamanan ini menegaskan pemerintah harus menjelaskan alasan para TKA 
asal Tiongkok itu mendapatkan pengecualian dari aturan larangan WNA masuk ke Indonesia. 
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KERAS, AZIS KECAM MASUKNYA 153 TKA TIONGKOK DI TENGAH PELARANGAN 
WNA KE INDONESIA 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyayangkan masuknya 153 tenaga kerja asing (TKA) asal 
Tiongkok ke Indonesia, di tengah pelarangan bagi warga negara asing (WNA) ke tanah air dalam 
rangka penanggulangan Covid-19, dan mencegah masuknya Pimpinan DPR bidang koordinasi 
politik, hukum, dan keamanan ini menegaskan pemerintah harus menjelaskan alasan para TKA 
asal Tiongkok itu mendapatkan pengecualian dari aturan larangan WNA masuk ke Indonesia. 

"Mengingat hal tersebut meresahkan di tengah upaya masyarakat dan pemerintah berjuang 
menekan pertumbuhan kasus positif Covid-19 baru melalui pemberlakukan pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM)," kata Azis dalam keterangannya, Rabu (27/1). 

Azis meminta pemerintah menjelaskan jenis-jenis sektor yang akan diisi oleh TKA asal Tiongkok 
tersebut di Indonesia. 

Selain itu, dia meminta pemerintah menjelaskan urgensi kedatangan TKA asal Tiongkok, di 
tengah kondisi jutaan masyarakat Indonesia yang kehilangan ataupun kesulitan mencari 
pekerjaan baru akibat pandemi Covid-19. 

"Banyak masyarakat yang menganggur, mengapa diutamakan TKA? Perusahaan yang 
bersangkutan harus lebih mengutamakan masyarakat Indonesia di saat pandemi seperti ini," 
kata wakil ketua umum Partai Golkar itu. 

Karena itu Azis mendorong pemerintah berkomitmen dalam menerapkan seluruh kebijakan 
penanganan Covid-19, sehingga seluruh upaya yang dilakukan dapat efektif dan berhasil 
menuntaskan pandemi virus Corona di Indonesia. 

"Pemerintah harus dapat memastikan seluruh TKA yang masuk sehat dan tidak membawa virus 
corona Seperti diketahui, sebanyak 153 WNA asal Tiongkok tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Sabtu (23/1). 

Pemerintah mengklaim ratusan warga negara Tiongkok yang masuk pada masa pelarangan 
sementara atau karantina dari masyarakat asing sudah sesuai dengan aturan. 

Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum dan HAM memastikan semua WN Tiongkok yang 
diizinkan masuk Indonesia sudah mengantongi dokumen yang diwajibkan Satgas Penanganan 
Covid-19. 

"Pada Sabtu, 24 Januari 2021, telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou 
dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WN RRT, dan 18 WNI," kata Kasubag Humas 
Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh dalam keterangan yang diterima, Senin (25/1). 

(boy/jpnn) Jangan Lewatkan Video Terbaru:. 
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Ringkasan 

Pemerintah menjanjikan sisa Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji tahun anggaran 2020 
dengan total Rp2,4 juta akan segera cair bulan ini. BLT subsidi gaji bisa cair jika masalah seperti 
duplikasi rekening bisa diatasi. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 
BLT subsidi gaji karyawan akan disalurkan kembali bagi pekerja atau karyawan yang belum 
menerima manfaat tahun lalu. Sesuai data Kemnaker, target penerima BLT subsidi gaji karyawan 
sebanyak 12,4 juta orang dengan anggaran mencapai Rp29,76 triliun. Sementara anggaran 
terealisasi Rp29,41 triliun atau 98,81%. 

 

CEK DAFTAR PENERIMA BLT SUBSIDI GAJI 2021, KLIK DI SINI 

Pemerintah menjanjikan sisa Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji tahun anggaran 2020 
dengan total Rp2,4 juta akan segera cair bulan ini. 

BLT subsidi gaji bisa cair jika masalah seperti duplikasi rekening bisa diatasi. 

Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) BLT subsidi gaji karyawan akan 
disalurkan kembali bagi pekerja atau karyawan yang belum menerima manfaat tahun lalu. 

Sesuai data Kemnaker, target penerima BLT subsidi gaji karyawan sebanyak 12,4 juta orang 
dengan anggaran mencapai Rp29,76 triliun. Sementara anggaran terealisasi Rp29,41 triliun atau 
98,81%. 

Rinciannya, termin pertama disalurkan sekitar 12,26 juta penerima manfaat dengan anggaran 
mencapai Rp14,7 triliun dan termin kedua tersalur kepada 12,24 juta penerima manfaat dengan 
anggaran sebesar Rp14,69 triliun atau mencapai Rp98,74%. 

Adapun BLT subsidi gaji karyawan yang belum tersalurkan sebanyak 270.489 pekerja atau 
karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta sebulan. 

Nah, apakah Anda termasuk sebagai penerima BLT subsidi gaji karyawan dari BPJS 
Ketenagakerjaan tahun ini bisa di cek daftar nama secara online di sini:. 
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1. Buka website resmi Kemenaker melalui link: https:/kemnaker.go.id/ 

2. Selanjutnya klik ‘Daftar’ di pojok kanan atas 

3. Apabila Anda belum memiliki akun bisa daftar terlebih dahulu sesuai NIK. 

4. Isi data diri, masukkan nomor NIK, nama orang tua, email, nomor HP, password lalu klik 
‘Daftar’ 

5. Sistem akan mengirimkan kode OT melalui SMS ke nomor HP pendaftar. 

6. Lakukan aktivasi akun lalu masuk lagi ke website klik ‘Masuk’ pada bagian pojok kanan atas. 
Lanjutkan pengisian formulir dengan lengkap. 

7. Apabila sudah lengkap akan muncul pemberitahuan di dashboard apakah pendaftar masuk 
dalam daftar penerima BLT subsidi gaji karyawan. 

8. Selanjutnya, apabila sudah terdaftar dalam sistem Kemnaker tapi belum mendapatkan 
bantuan bisa menyampaikan aduan. 

Sebagai informasi, jika Anda sudah terdaftar sebagai penerima BLT subsidi gaji karyawan maka 
Anda akan diberikan informasi dengan tulisan “Kamu telah terdaftar di BPJS Naker untuk 
diusulkan sebagai penerima bantuan. Mohon cek kelengkapan data kamu ke perusahaan tempat 
kamu bekerja” tulisan keterangan tersebut. 

Terkait syarat pekerja atau karyawan yang berhak menerima BLT subsidi gaji adalah Warga 
Negara Indonesia (WNI), aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, gaji di bawah Rp5 juta. 
Adapun syarat tersebut dituangkan dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020. 
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Narasumber 

neutral - Jejen (Kepala BP Jamsostek Cilacap) Tahun 2020 kami telah melakukan pembayaran 
klaim dari program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan 
pensiun dengan total bayar sebesar lebih dari Rp 35 miliar 

positive - Jejen (Kepala BP Jamsostek Cilacap) Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan selalu siap untuk 
semakin mengoptimalkan semua layanan kepada perusahaan dan peserta dengan 
mengedepankan protokol kesehatan dan melakukan edukasi kepada perusahaan untuk tetap 
membayarkan kewajiban demi terjaminnya hak-hak peserta (tenaga kerja) 

positive - Jejen (Kepala BP Jamsostek Cilacap) Berbagai kerjasama dengan para stakeholder 
jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus dipertahankan dan semakin dieratkan demi 
memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ke seluruh pekerja Indonesia 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek) Cilacap merealisasikan 
pembayaran klaim dengan nilai total lebih dari Rp 35 miliar sepanjang 2020 lalu."Tahun 2020 
kami telah melakukan pembayaran klaim dari program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan 
kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun dengan total bayar sebesar lebih dari Rp 35 miliar," 
ungkap Kepala BP Jamsostek Cilacap, Jejen. Rinciannya yakni pembayaran klaim Jaminan Hari 
Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKm) sebanyak 3.948 berkas pengajuan dengan nominal Rp 
33 miliar, pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 2,7 miliar dari 271 
kasus, dan pembayaran Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 179 juta. 

 

2020, BP JAMSOSTEK CILACAP CAIRKAN KLAIM RP 35 MILIAR 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek) Cilacap merealisasikan 
pembayaran klaim dengan nilai total lebih dari Rp 35 miliar sepanjang 2020 lalu. 
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"Tahun 2020 kami telah melakukan pembayaran klaim dari program jaminan hari tua, jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun dengan total bayar sebesar lebih dari 
Rp 35 miliar," ungkap Kepala BP Jamsostek Cilacap, Jejen. 

Rinciannya yakni pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKm) 
sebanyak 3.948 berkas pengajuan dengan nominal Rp 33 miliar, pembayaran klaim Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 2,7 miliar dari 271 kasus, dan pembayaran Jaminan Pensiun 
(JP) sebesar Rp 179 juta. 

Di tengah pandemi Covid-19, lanjut Jejen, banyaknya pekerja yang dirumahkan, BP Jamsostek 
akan terus berkomitmen dalam mendukung pemerintah memulihkan ekonomi Indonesia, salah 
satunya dengan memberi layanan yang terbaik bagi para pekerja yang mengajukan klaim. 

"Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan selalu siap untuk semakin mengoptimalkan semua layanan 
kepada perusahaan dan peserta dengan mengedepankan protokol kesehatan dan melakukan 
edukasi kepada perusahaan untuk tetap membayarkan kewajiban demi terjaminnya hak-hak 
peserta (tenaga kerja)," kata Jejen. 

Selain itu, dari sisi kinerja kepesertaan pihaknya telah mealisasikan iuran penerima upah sebesar 
Rp 122 Miliar dari target sebesar Rp 98 Miliar, sehingga persetanse realisasi capaian iuran 
sebesar lebih dari 120 persen. 

Kemudian capaian lainnya, realisasi capaian iuran bukan penerima upah sebesar Rp 1.3 miliar 
dari target sebesar Rp 1 miliar dan capaian iuran Jaminan Konstruksi sebesar Rp 2.6 Miliar. 

Memasuki tahun 2021 pandemi juga belum berangsur pulih terutama di wilayah Indonesia, kasus 
penularan COVID-19 semakin meningkat dan belum ada kepastian kapan akan segera berakhir. 
Jejen menyatakan pihaknya akan terus memberikan pelayanan prima kepada peserta sekaligus 
mendukung upaya pemerintah memulihkan ekonomi Indonesia di Tahun 2021. 

"Berbagai kerjasama dengan para stakeholder jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus 
dipertahankan dan semakin dieratkan demi memberikan perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan ke seluruh pekerja Indonesia," tutupnya. 
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Ringkasan 

Pemerintah menjanjikan sisa Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji karyawan akan segera 
cair bulan ini. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) BLT subsidi gaji 
karyawan akan disalurkan kembali bagi pekerja atau karyawan yang belum menerima manfaat 
tahun lalu. 

 

CEK NAMAMU, APAKAH MASUK DAFTAR PENERIMA BLT SUBSIDI GAJI KARYAWAN 
2021 

Pemerintah menjanjikan sisa Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji karyawan akan segera 
cair bulan ini. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) BLT subsidi gaji 
karyawan akan disalurkan kembali bagi pekerja atau karyawan yang belum menerima manfaat 
tahun lalu. 

Sesuai data Kemnaker, target penerima BLT subsidi gaji karyawan sebanyak 12,4 juta orang 
dengan anggaran mencapai Rp29,76 triliun. Sementara anggaran terealisasi Rp29,41 triliun atau 
98,81%. Rinciannya, termin pertama disalurkan sekitar 12,26 juta penerima manfaat dengan 
anggaran mencapai Rp14,7 triliun dan termin kedua tersalur kepada 12,24 juta penerima 
manfaat dengan anggaran sebesar Rp14,69 triliun atau mencapai Rp98,74%. 

Adapun BLT subsidi gaji karyawan yang belum tersalurkan sebanyak 294.160 pekerja atau 
karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta sebulan. Nah, apakah Anda termasuk sebagai penerima 
BLT subsidi gaji karyawan dari BPJS Ketenagakerjaan tahun ini bisa di cek daftar nama secara 
online di sini: 

1.Buka website resemi Kemenaker melalui link: https:/kemnaker.go.id/ 

2. Selanjutnya klik 'Daftar' di pojok kanan atas 

3. Apabila Anda belum memiliki akun bisa daftar terlebih dahulu sesuai NIK. 

4. Isi data diri, masukkan nomor NIK, nama orang tua, email, nomor HP, password lalu klik 
'Daftar'  
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neutral - Rishian Krisna Budhiaswanto (Kabid Humas Polda NTT) Hari ini kita serahkan ke 
Nakertrans untuk dipulangkan 

 

Ringkasan 

Polda NTT kembali menggagalkan sembilan calon tenaga kerja asal Kabupaten Timor Tengah 
Utara (TTU), Selasa (26/1/2021), sekitar pukul 17.00 wita. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol 
Rishian Krisna Budhiaswanto mengatakan sembilan calon tenaga kerja itu hendak 
diberangkatkan ke Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik PT Mitra Jaya 
Cemerlang Setelah dilakukan pemeriksaan, sembilan orang tersebut tidak memiliki Dokumen 
Resmi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dari Dinas Nakertrans baik Kabupaten maupun Provinsi 
NTT. 

 

POLDA NTT AMANKAN 9 CALON TENAGA KERJA ILEGAL ASAL TTU 

Polda NTT kembali menggagalkan sembilan calon tenaga kerja asal Kabupaten Timor Tengah 
Utara (TTU), Selasa (26/1/2021), sekitar pukul 17.00 wita. 

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto mengatakan sembilan calon 
tenaga kerja itu hendak diberangkatkan ke Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit 
milik PT Mitra Jaya Cemerlang. 

Setelah dilakukan pemeriksaan, sembilan orang tersebut tidak memiliki Dokumen Resmi Antar 
Kerja Antar Daerah (AKAD) dari Dinas Nakertrans baik Kabupaten maupun Provinsi NTT. 

"Korban TPPO ini kita bawa ke ruang pelayanan khusus (RPK) Ditreskrimum Polda NTT untuk 
diperiksa," ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/1/2021). 

Setelah menjalani pemeriksaan, kata dia, sembilan calon tenaga kerja itu diserahkan ke Dinas 
Nakertrans NTT untuk dipulangkan ke kampung halamannya. "Hari ini kita serahkan ke 
Nakertrans untuk dipulangkan," katanya. 
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Narasumber 

negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Setelah itu, kami kirim 
komplain ke sana, ternyata jenazah sudah dibawa dari RS ke pihak cargo bandara di Kuala 
Lumpur 

positive - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Namun, secara aturan dan 
prosedur maskapai tidak boleh, tetap dikirim ke alamat tujuan 

negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Karena alamat dalam peti 
jenazah itu warga Desa Grenden 

neutral - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Saya garis bawahi, keluarga 
tidak mempermasalahkan karena tidak ada kerugian materi. Kami ada hikmah menolong sesama 
warga 

 

Ringkasan 

Seorang tenaga kerja wanita meninggal dunia di Malaysia. Namun jenazah yang dikirim ke 
keluarga malah orang lain. Terungkap saat pihak desa meminta foto jenazah tersebut. Suliyati 
(40), TKW asal Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember, meninggal dunia di Malaysia karena 
pendarahan otak pada 12 Januari 2021. 

 

KASUS SALAH KIRIM JENAZAH TKW, KELUARGA JUSTRU TERIMA JASAD YANG 
BERBEDA, TERUNGKAP DARI FOTO 

Seorang tenaga kerja wanita meninggal dunia di Malaysia. Namun jenazah yang dikirim ke 
keluarga malah orang lain. Terungkap saat pihak desa meminta foto jenazah tersebut. Suliyati 
(40), TKW asal Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember, meninggal dunia di Malaysia karena 
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pendarahan otak pada 12 Januari 2021. Namun, terdapat kesalahan dalam pengiriman Jenazah 
Suliyati ke Jember. 

Pihak keluarga yang harusnya menerima jenazah Suliyati, malah menerima jenazah orang lain 
yang merupakan warga asal Sragen yang juga merupakan TKW bernama Sujiati. 

Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden sekaligus tim pemulangan jenazah, M Arif Budiman 
menjelaskan, pemerintah desa membantu mengurus kepulangan jenazah Suliyati. Pihak desa 
meminta agar foto jenazah Suliyati dikirim via WhatsApp setelah dikafani. 

Buaya Besar Akhirnya Keluarkan Jasad Sugiarti dari Mulutnya setelah Tubuhnya Disetrum Orang 
Tua Berteriak Kaget, Tak Menyangka Jasad yang Ditemukannya Bersimbah Darah adalah Sang 
Putri Namun, setelah foto diterima dan dicocokkan, ternyata bukan jenazah Suliyati yang hendak 
dikirim, tetapi jenazah TKW lainnya yang juga meninggal dunia bernama Sulijati. 

"Setelah itu, kami kirim komplain ke sana, ternyata jenazah sudah dibawa dari RS ke pihak cargo 
bandara di Kuala Lumpur," papar Arif saat dihubungi, Senin (25/1/2021). 

Pihak desa berupaya membuat surat untuk menggagalkan pengiriman jenazah tersebut. Namun, 
sudah tidak bisa karena jenazah sudah diterbangkan ke Surabaya dan transit Jakarta. 
Selanjutnya, Pemdes berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI) untuk membuat surat agar jenazah itu tidak dikirim ke Surabaya. 

"Namun, secara aturan dan prosedur maskapai tidak boleh, tetap dikirim ke alamat tujuan," tutur 
dia. 

Akhirnya jenazah tetap dikirim ke Surabaya dan tiba pada Jumat (22/1/2021) pukul 10.00 WIB. 
Petugas bandara menghubungi pihak pemdes agar ke Surabaya untuk mengklarifikasi dan 
memverifikasi jenazah tersebut. 

"Karena alamat dalam peti jenazah itu warga Desa Grenden," terang dia. 

Tim dari Pemdes Grenden datang ke Surabaya untuk memastikan, ternyata memang bukan 
warganya. 

Setelah berkoordinasi dengan BP2MI serta Konsulat Jendral RI di Malaysia, diketahui bahwa 
jenazah tersebut berasal dari Sragen. 

Akhirnya, jenazah itu segera dikirim ke tanah kelahirannya. Sementara, jenazah Suliyati masih 
tetap berada di Malaysia dalam pengurusan dokumen dan penjadwalan penerbangan. 

Arif mengatakan, keluarga Suliyati tidak mempersalahkan terkait kesalahan dalam pengurusan 
jenazah TKW tersebut. Ini karena tidak ada kerugian yang diderita. 

"Saya garis bawahi, keluarga tidak mempermasalahkan karena tidak ada kerugian materi. Kami 
ada hikmah menolong sesama warga," ujar Arif. 
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Narasumber 

neutral - Haji Bohari Muslim (Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat) PMI ini 
adalah penyumbang devisa negara terbesar, kita nomor lima terbesar di Indonesia lebih-lebih 
dari Lombok, pulaunya kecil serta wilayahnya kecil tapi devisa dari PMI ini luar biasa besarnya 
dari sini 

positive - Haji Bohari Muslim (Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat) Kalau 
bicara beban mereka ini sudah menjadi beban sehingga ini harus menjadi tanggung jawab 
pemerintah. Bantuan langsung tunai (BLT) ataupun program pra kerja bisa diarahkan kepada 
PMI yang ada saat ini untuk mengurangi beban mereka selama mereka belum berangkat kembali 
menjadi PMI 

negative - Haji Bohari Muslim (Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat) Komisi V 
sangat konsen memperjuangkan anggarannya tapi saat pembahasan dengan TAPD, anggaran 
tersebut tidak dapat disetujui. Sehingga anggaran yang diberikan kepada dinas tenaga kerja 
sangat tidak rasional yang berdampak bagi penanganan yang optimal 

 

Ringkasan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dimasa pandemic covid-19 ini 
cukup banyak yang dipulangkan dari negara penempatan. Baliknya para pahlawan devisa ke 
kampung halaman harus mendapat perhatian serius pemerintah baik ditingkat provinsi dan 
kabupaten kota. Para pekerja migran Indonesaia ini menurut Haji Bohari Muslim, anggota Komisi 
V DPRD NTB merupakan warga NTB yang harus diberikan perlindungan, pelayanan dan lainnya. 
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BALIK KAMPUNG HALAMAN, PAHLAWAN DEVISA NGANGGUR PEMERINTAH 
JANGAN TIDUR 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dimasa pandemic covid-19 ini 
cukup banyak yang dipulangkan dari negara penempatan. 

Baliknya para pahlawan devisa ke kampung halaman harus mendapat perhatian serius 
pemerintah baik ditingkat provinsi dan kabupaten kota. 

Para pekerja migran Indonesaia ini menurut Haji Bohari Muslim, anggota Komisi V DPRD NTB 
merupakan warga NTB yang harus diberikan perlindungan, pelayanan dan lainnya. 

Besarnya sumbangsih yang diberikan para pekerja migran ini berupa remitansi harus berbanding 
lurus dengan pelayanan yang diberikan. 

Bohari Muslim mengharapkan agar PMI yang balik ataupun yang tengah melakukan isolasi 
mandiri agar terkaper di program bantuan langsung tunai guna mengurangi bebannya. 

"PMI ini adalah penyumbang devisa negara terbesar, kita nomor lima terbesar di Indonesia lebih-
lebih dari Lombok, pulaunya kecil serta wilayahnya kecil tapi devisa dari PMI ini luar biasa 
besarnya dari sini," ungkapnya, Rabu (27/1/2021). 

Politisi Partai Nasdem NTB ini mengakui, jika PMI asal NTB yang balik kedaerah asal menjadi 
penggangguran. Hasil maupun keterampilan yang dimiliki sejatinya bisa dimanfaatkan untuk 
bekerja ataupun investasi jangka panjang. 

Oleh karena itu, pihaknya mendorong dinas tenaga kerja untuk memberikan edukasi dan 
pemahaman agar mereka untuk memanfaatkan skill dan financial yang dimiliki untuk membuka 
lapangan kerja sendiri. 

"Kalau bicara beban mereka ini sudah menjadi beban sehingga ini harus menjadi tanggung jawab 
pemerintah. Bantuan langsung tunai (BLT) ataupun program pra kerja bisa diarahkan kepada 
PMI yang ada saat ini untuk mengurangi beban mereka selama mereka belum berangkat kembali 
menjadi PMI," tandasnya. 

Diakuinya jika anggaran yang ada di dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB terbatas. 
Keterbatasan anggaran ini membuat disnakertrans NTB tidak dapat berbuat banyak sehingga 
DPRD NTB tidak bisa terlalu menekan untuk berbuat lebih maksimal bagi pahlawan devisa ini. 

"Komisi V sangat konsen memperjuangkan anggarannya tapi saat pembahasan dengan TAPD, 
anggaran tersebut tidak dapat disetujui. Sehingga anggaran yang diberikan kepada dinas tenaga 
kerja sangat tidak rasional yang berdampak bagi penanganan yang optimal," tutupnya. 
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Narasumber 

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Pemerintah harus menjelaskan alasan para TKA 
tersebut mendapatkan pengecualian dari aturan larangan WNA masuk ke Indonesia, mengingat 
hal tersebut meresahkan masyarakat di tengah upaya dan usaha masyarakat dan Pemerintah 
berjuang menekan pertumbuhan kasus positif COVID-19 baru dan melalui PPKM (Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat) 

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Banyak masyarakat yang menganggur di 
Indonesia mengapa diutamakan TKA? Semestinya perusahaan yang bersangkutan harus lebih 
mengutamakan masyarakat Indonesia di saat pendemi seperti ini 

positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Pemerintah harus dapat memastikan seluruh TKA 
yang masuk sehat dan tidak membawa virus corona varian baru ke Indonesia 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyayangkan soal adanya 153 tenaga kerja asing ( TKA ) 
asal China di tengah pemberlakuan pembatasan masuk bagi WNA untuk penanggulangan 
COVID-19 dan upaya mencegah masuknya varian baru COVID-19. Diketahui juga sedang 
diberlakukan PPKM khusus Jawa-Bali. Pemerintah menurut Azis perlu menjelaskan kepada 
masyarakat terkait masuknya ratusan TKA asal China ini. 

 

153 TKA CHINA MASUK RI SAAT PPKM, PEMERINTAH DITUNTUT JELASKAN 

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyayangkan soal adanya 153 tenaga kerja asing ( TKA ) 
asal China di tengah pemberlakuan pembatasan masuk bagi WNA untuk penanggulangan 
COVID-19 dan upaya mencegah masuknya varian baru COVID-19. Diketahui juga sedang 
diberlakukan PPKM khusus Jawa-Bali. Pemerintah menurut Azis perlu menjelaskan kepada 
masyarakat terkait masuknya ratusan TKA asal China ini. 
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"Pemerintah harus menjelaskan alasan para TKA tersebut mendapatkan pengecualian dari aturan 
larangan WNA masuk ke Indonesia, mengingat hal tersebut meresahkan masyarakat di tengah 
upaya dan usaha masyarakat dan Pemerintah berjuang menekan pertumbuhan kasus positif 
COVID-19 baru dan melalui PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," kata Azis 
kepada wartawan, Rabu, 27 Januari 2021 Azis juga meminta pemerintah untuk dapat 
menjelaskan jenis-jenis sektor yang akan diisi oleh TKA tersebut dan urgensi kedatangan TKA 
asal China di tengah kondisi jutaan masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan ataupun 
kesulitan mencari pekerjaan baru akibat pandemi COVID-19. Keterbukaan pemerintah sangat 
diperlukan untuk mengatasi keresahan masyarakat. 

"Banyak masyarakat yang menganggur di Indonesia mengapa diutamakan TKA? Semestinya 
perusahaan yang bersangkutan harus lebih mengutamakan masyarakat Indonesia di saat 
pendemi seperti ini," ujarnya. 

Politikus Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah untuk berkomitmen dalam menerapkan 
seluruh kebijakan penanganan COVID-19. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan pemerintah 
dapat efektif dan berhasil untuk menuntaskan pandemi COVID-19 di Indonesia. 

"Pemerintah harus dapat memastikan seluruh TKA yang masuk sehat dan tidak membawa virus 
corona varian baru ke Indonesia," ujarnya. 

Sekitar 153 warga negara asing (WNA) asal China ke Indonesia pada Sabtu 23 Januari 2021 lalu. 
Ditjen Imigrasi menyatakan mereka telah memenuhi aturan dalam masa Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). (ase). 
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negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Pemerintah harus menjelaskan alasan para 
TKA tersebut mendapatkan pengecualian dari aturan larangan WNA masuk ke Indonesia, 
mengingat hal tersebut meresahkan masyarakat di tengah upaya dan usaha masyarakat dan 
Pemerintah berjuang menekan pertumbuhan kasus positif Covid-19 baru dan melalui 
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Banyak masyarakat yang menganggur 
mengapa diutamakan TKA, perusahaan yang bersangkutan harus lebih mengutamakan 
masyarakat Indonesia di saat pendemi seperti ini 

 

Ringkasan 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyesalkan adanya 153 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal 
China yang masuk ke Indonesia di tengah berlangsungnya kebijakan pelarangan Warga Negara 
Asing (WNA) masuk ke Indonesia dalam rangka penanggulangan Covid-19 dan upaya mencegah 
masuknya Covid-19 dari Inggris. 

"Pemerintah harus menjelaskan alasan para TKA tersebut mendapatkan pengecualian dari aturan 
larangan WNA masuk ke Indonesia, mengingat hal tersebut meresahkan masyarakat di tengah 
upaya dan usaha masyarakat dan Pemerintah berjuang menekan pertumbuhan kasus positif 
Covid-19 baru dan melalui Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)," kata Azis 
kepada wartawan, Rabu (27/1/2021). 

 

PIMPINAN DPR PERTANYAKAN URGENSI DATANGNYA 153 TKA ASAL CHINA 

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyesalkan adanya 153 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal 
China yang masuk ke Indonesia di tengah berlangsungnya kebijakan pelarangan Warga Negara 
Asing (WNA) masuk ke Indonesia dalam rangka penanggulangan Covid-19 dan upaya mencegah 
masuknya Covid-19 dari Inggris. 
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"Pemerintah harus menjelaskan alasan para TKA tersebut mendapatkan pengecualian dari aturan 
larangan WNA masuk ke Indonesia, mengingat hal tersebut meresahkan masyarakat di tengah 
upaya dan usaha masyarakat dan Pemerintah berjuang menekan pertumbuhan kasus positif 
Covid-19 baru dan melalui Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)," kata Azis 
kepada wartawan, Rabu (27/1/2021). 

Azis meminta pemerintah untuk dapat menjelaskan jenis-jenis sektor yang akan diisi oleh TKA 
tersebut dan urgensi kedatangan TKA asal Cina di tengah kondisi jutaan masyarakat Indonesia 
yang kehilangan pekerjaan ataupun kesulitan mencari pekerjaan baru akibat pandemi Covid-19. 

"Banyak masyarakat yang menganggur mengapa diutamakan TKA, perusahaan yang 
bersangkutan harus lebih mengutamakan masyarakat Indonesia di saat pendemi seperti ini," 
ujarnya. 

Politikus Partai Golkar itu mendorong pemerintah untuk berkomitmen dalam menerapkan seluruh 
kebijakan penanganan Covid-19. 

Sehingga seluruh upaya yang dilakukan pemerintah dapat efektif dan berhasil untuk 
menuntaskan pandemi Covid-19 di Indonesia. 

"Pemerintah harus dapat memastikan seluruh TKA yang masuk sehat dan tidak membawa virus 
Corona. 
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Ringkasan 

Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) Parti Liyani akhirnya pulang ke tanah air setelah 4 tahun lamanya 
tertahan di Singapura karena kasus hukum yang membelitnya. Deputi Direktur lembaga advokasi 
buruh migran Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME) Sisi Sukiato 
menyampaikan kepada Kompas.com, Parti meninggalkan negeri "Singa", Rabu pagi (27/1/2021) 
melalui Bandara Internasional Changi menuju ke kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. 
Parti menghebohkan Singapura bulan September 2020 setelah Pengadilan Tinggi 
membebaskannya dari empat dakwaan pencurian barang-barang mewah milik majikannya 
mantan Bos Bandara Changi Liew Mun Leong. 

 

TKI PARTI LIYANI AKHIRNYA PULANG KE INDONESIA SETELAH 4 TAHUN 

Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) Parti Liyani akhirnya pulang ke tanah air setelah 4 tahun lamanya 
tertahan di Singapura karena kasus hukum yang membelitnya. 

Deputi Direktur lembaga advokasi buruh migran Humanitarian Organization for Migration 
Economics (HOME) Sisi Sukiato menyampaikan kepada Kompas.com, Parti meninggalkan negeri 
"Singa", Rabu pagi (27/1/2021) melalui Bandara Internasional Changi menuju ke kampung 
halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. 

Parti menghebohkan Singapura bulan September 2020 setelah Pengadilan Tinggi 
membebaskannya dari empat dakwaan pencurian barang-barang mewah milik majikannya 
mantan Bos Bandara Changi Liew Mun Leong. 

Parti melayani keluarga Liew yang tinggal di kawasan elite Chancery Lane, Novena, Singapura 
Tengah, sebagai Asisten Rumah Tangga ( ART ) mulai dari Maret 2007 hingga dipecat karena 
tuduhan mencuri pada Oktober 2016. 

Sebelum dipecat, perempuan berusia 45 tahun itu dilaporkan memiliki hubungan yang baik 
dengan majikannya. 
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Parti kemudian ketika itu memilih pulang ke Indonesia. Selang sebulan kemudian dia bingung 
karena belum menerima barang-barang kepunyaannya yang seharusnya dikirimkan ke kampung 
halamannya. 

Dia memilih kembali ke negeri "Merlion" pada 2 Desember 2016. Perempuan berusia 46 tahun 
itu langsung dibekuk oleh kepolisian Singapura ketika mendarat di Changi. 

Sejak itu dia berada di Singapura meninggalkan ibundanya di Indonesia. Keluarganya termasuk 
abang dan adiknya tidak mengetahui kasus hukumnya hingga muncul di pemberitaan media. 

Anak keenam dari pasangan Suban dan Kasmi ini hanya memberitahu dia memiliki masalah 
dengan majikannya tanpa menguraikan lebih jauh. 

Parti tidak ingin ibundanya yang sudah berusia sepuh 90 tahun jatuh sakit karena cemas akan 
nasibnya. 

Parti bahkan sempat divonis bersalah pada Maret 2019. Dia kemudian mengajukan banding 
mencari keadilan atas dakwaan kejahatan yang tidak pernah dilakukannya sama sekali. 

Beruntung, HOME menampung Parti sepanjang di Singapura. Dia juga diwakili secara gratis atau 
pro-bono oleh pengacara Anil Bandachari. 

Sejumlah pimpinan HOME, aktivis, dan teman mengantar Parti ke Bandara Changi meninggalkan 
Singapura. 

Adapun proses persidangan Parti belum selesai. Dia harus menghadiri persidangan mengenai 
kompensasi yang dituntutnya dari Liew bulan Maret mendatang. 

Selain itu ada pengadilan disiplin untuk memeriksa dua jaksa yang sempat menyatakan Parti 
bersalah. 

Sisi menyampaikan kepada Kompas.com belum diketahui pasti kapankah Parti akan kembali ke 
Singapura. 
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neutral - Mintje Wattu (Kepala BPJamsostek Cabang Papua Barat) 'Rincian Pengajuan Klaim 
tersebut terbagi dari beberapa kasus klaim yang ada pada Cabang Papua Barat dan Jajarannya 
yaitu 9.816 klaim JHT pada Cabang Papua Barat, 2.666 klaim JHT di Cabang Manokwari, 1.520 
klaim JHT dicabang Raja Ampat dan 2.183 klaim JHT di Cabang Fak-Fak dengan total 16.185 
kasus klaim JHT untuk total pembayaran klaim Hari Tua sebesar Rp137.763.003.797,90 dengan 
16.185 kasus. Sedangkan untuk Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja sebanyak Rp2.391.868.011,88 
dengan 168 Kasus, Klaim Jaminan Kematian Rp5.512.000.000,00 dengan 142 kasus dan Klaim 
Jaminan Pensiun Rp693.905.950,91 dengan 144 kasus 

neutral - Mintje Wattu (Kepala BPJamsostek Cabang Papua Barat) 'Rincian Pengajuan Klaim 
tersebut terbagi dari beberapa kasus klaim yang ada pada Cabang Papua Barat dan Jajarannya 
yaitu 9.816 klaim JHT pada Cabang Papua Barat, 2.666 klaim JHT di Cabang Manokwari, 1.520 
klaim JHT dicabang Raja Ampat dan 2.183 klaim JHT di Cabang Fak-Fak dengan total 16.185 
kasus klaim JHT untuk total pembayaran klaim Hari Tua sebesar Rp137.763.003.797,90 dengan 
16.185 kasus. Sedangkan untuk Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja sebanyak Rp2.391.868.011,88 
dengan 168 Kasus, Klaim Jaminan Kematian Rp5.512.000.000,00 dengan 142 kasus dan Klaim 
Jaminan Pensiun Rp693.905.950,91 dengan 144 kasus 

neutral - Mintje Wattu (Kepala BPJamsostek Cabang Papua Barat) Dibandingkan dengan tahun 
2019 lalu, di tahun 2020 ini kurang lebih ada kenaikan sebesar 88% pembayaran JHT. Karena 
dimudahkannya peserta dalam pengajuan klaim JHT, maka tidak menutup kemungkinan 
melonjaknya klaim yang terjadi di Papua Barat. Dan tidak hanya di Papua Barat yang mengalami 
pengelonjakan pembayaran klaim di tahun 2020 ini, tetapi disemua kantor cabang 
BPJAMSOSTEK di Indonesia 

 

Ringkasan 

SEBANYAK Rp146 miliar klaim telah dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kepada anggota yang terdaftar di Cabang Papua Barat. 
BPJAMSOSTEK Cabang Papua Barat juga mencatat adanya peningkatan klaim oleh peserta. Hal 
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ini karena banyaknya pemutusan hubungan kerja pasca virus Covid-19 melanda dan 
mempengaruhi perekonomian dunia, Indonesia, khususnya Papua Barat. 

 

BPJAMSOSTEK CABANG PAPUA BARAT TELAH MEMBAYAR KLAIM RP146 M 

SEBANYAK Rp146 miliar klaim telah dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kepada anggota yang terdaftar di Cabang Papua Barat. 
BPJAMSOSTEK Cabang Papua Barat juga mencatat adanya peningkatan klaim oleh peserta. Hal 
ini karena banyaknya pemutusan hubungan kerja pasca virus Covid-19 melanda dan 
mempengaruhi perekonomian dunia, Indonesia, khususnya Papua Barat. 

Kepala BPJamsostek Cabang Papua Barat Mintje Wattu mengatakan, terhitung 1 Januari hingga 
31 Desember 2020, total klaim di BPJamsostek Cabang Papua Barat mencapai 
Rp146.360.777.760 dengan total kasus 16.639. Yang terdiri dari Klaim JHT, JKK, JKM dan JP. 
Sementara di tahun sebelumnya hanya membukukan klaim sebesar Rp78.000.035.712,00. 

''Rincian Pengajuan Klaim tersebut terbagi dari beberapa kasus klaim yang ada pada Cabang 
Papua Barat dan Jajarannya yaitu 9.816 klaim JHT pada Cabang Papua Barat, 2.666 klaim JHT 
di Cabang Manokwari, 1.520 klaim JHT dicabang Raja Ampat dan 2.183 klaim JHT di Cabang 
Fak-Fak dengan total 16.185 kasus klaim JHT untuk total pembayaran klaim Hari Tua sebesar 
Rp137.763.003.797,90 dengan 16.185 kasus. Sedangkan untuk Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja 
sebanyak Rp2.391.868.011,88 dengan 168 Kasus, Klaim Jaminan Kematian Rp5.512.000.000,00 
dengan 142 kasus dan Klaim Jaminan Pensiun Rp693.905.950,91 dengan 144 kasus,'' kata Mintje 
Wattu, bertempat di Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Papua Barat di Sorong, Rabu (27/1). 

Terjadi kenaikan kasus klaim Jaminan Hari Tua yang signifikan di tahun 2020. Yang mana pada 
tahun sebelumnya hanya ada 7.893 total kasus.Namun pada tahun ini sudah terjadi 16.185 Total 
Kasus Klaim. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan 
banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun pekerja yang 
dirumahkan sementara oleh perusahaan. 

Minje Wattu menjelaskan bahwa selama pandemi Covid -19 BPJamsostek telah membuat 
terobosan dalam proses layanannya yaitu penerapan LAPAK ASIK ONSITE dan LAPAK ASIK 
ONLINE. Dimana kedua metode dalam penerapan layanan tersebut yaitu melalui kanal online 
sehingga lebih memudahkan peserta dalam melakukan pengajuan klaim JHT. 

''Di mana yang kita ketahui bersama untuk Lapak asik Online ini, peserta yang ada di luar daerah 
bisa mengajukan klaim pada Cabang manapun yang sudah ditentukan oleh system. Tentu ini 
sangat mempermudahkan peserta dalam melakukan pengajuan klaim tanpa harus ke kantor lagi. 
Dan juga untuk Lapak asik Onsite dimana peserta di minta untuk scan barcode yang sudah di 
sediakan pada Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga nanti 
peserta dalam melakukan upload berkas tinggal melalui online saja, tentu cara ini juga 
memudahkan peserta dalam melakukan proses Klaim,'' jelasnya. 

''Dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, di tahun 2020 ini kurang lebih ada kenaikan sebesar 
88% pembayaran JHT. Karena dimudahkannya peserta dalam pengajuan klaim JHT, maka tidak 
menutup kemungkinan melonjaknya klaim yang terjadi di Papua Barat. Dan tidak hanya di Papua 
Barat yang mengalami pengelonjakan pembayaran klaim di tahun 2020 ini, tetapi disemua kantor 
cabang BPJAMSOSTEK di Indonesia,'' tambahnya. 

Tidak menutup kemungkinan juga pada tahun berikutnya, akan semakin bertambah pengajuan 
klaim di Cabang Papua Barat. Karena di setiap harinya pengajuan klaim yang dilakukan peserta, 
khususnya di luar Cabang Papua Barat, selalu bertambah. BPJAMSOSTEK akan terus berupaya 
membantu merealisasikan hak-hak pekerja di yang ada di seluruh Indonesia. (MS/OL-10). 
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Judul Menaker Puji BPPLK Semarang, Ini Prestasinya 
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News Value Rp 30.000.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri 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, 

null - 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, 

neutral - Budi Hartawan (Dirjen Binalattas Kemnaker) Kami harap peserta pelatihan terpilih 
menjadi lulusan kompeten dan sukses serta terserap di dunia usaha 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah 
melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke 
depan. Salah satunya langkah penting adalah transformasi BLK dan link and match 
ketenagakerjaan. 

MENAKER PUJI BPPLK SEMARANG, INI PRESTASINYA 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah 
melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke 
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depan. Salah satunya langkah penting adalah 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 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, Selasa (26/1). 

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. 

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. 

Baca juga: Prihatin! Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Rendah 

Ditegaskan, 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, lanjut Ida, langkah 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. 

Menaker mengingatkan 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. 
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Narasumber 

positive - Muslih Hikmat (Kepala BP Jamsostek Cabang Ungaran) Hampir lebih dari 20.000 klaim 
yang sudah kami bayarkan sepanjang tahun 2020, apalagi semenjak pandemi COVID-19, banyak 
yang dirumahkan oleh para pemberi kerja 

positive - Muslih Hikmat (Kepala BP Jamsostek Cabang Ungaran) Untuk itu, BPJS 
Ketenagakerjaan bersiap dengan semakin mengoptimalkan semua layanan klaim dengan 
mengedepankan protokol kesehatan dan melakukan edukasi kepada perusahaan untuk tetap 
membayarkan kewajiban demi terjaminnya hak-hak peserta (tenaga kerja) 

negative - Muslih Hikmat (Kepala BP Jamsostek Cabang Ungaran) Di tahun 2020 ada 1.371 kasus 
klaim Jaminan Kecelakaan Kerja yang ada di wilayah kerja kami 

positive - Muslih Hikmat (Kepala BP Jamsostek Cabang Ungaran) Budaya 3M dan K3 harus sudah 
menjadi hal biasa yang harus terus dilakukan untuk melindungi pekerja dan meningkatkan 
produktifitas kerja pada semua sektor usaha. Dalam masa pandemi COVID- 19, semoga kita 
semua sehat selalu 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Ungaran sepanjang 2020 telah 
membayarkan klaim pekerja dengan total Rp198.094.767.065 untuk sekitar 20 ribu peserta 
BPJAMSOSTEK yang mengajukannya. "Hampir lebih dari 20.000 klaim yang sudah kami bayarkan 
sepanjang tahun 2020, apalagi semenjak pandemi COVID-19, banyak yang dirumahkan oleh 
para pemberi kerja," kata Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Ungaran Muslih Hikmat dalam 
keterangan persnya, Rabu. Akibat dirumahkan tersebut, lanjut Muslih, banyak tenaga kerja yang 
mengambil Jaminan Hari Tua dan semua merasakan manfaatnya. Tabungan yang tenaga kerja 
simpan selama bekerja juga dapat dengan mudah diambil berikut dengan dana 
pengembangannya. 
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SEPANJANG 2020, BPJAMSOSTEK UNGARAN BAYAR KLAIM PEKERJA RP198 MILIAR 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Ungaran sepanjang 2020 telah 
membayarkan klaim pekerja dengan total Rp198.094.767.065 untuk sekitar 20 ribu peserta 
BPJAMSOSTEK yang mengajukannya. 

"Hampir lebih dari 20.000 klaim yang sudah kami bayarkan sepanjang tahun 2020, apalagi 
semenjak pandemi COVID-19, banyak yang dirumahkan oleh para pemberi kerja," kata Kepala 
Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Ungaran Muslih Hikmat dalam keterangan persnya, Rabu. 

Akibat dirumahkan tersebut, lanjut Muslih, banyak tenaga kerja yang mengambil Jaminan Hari 
Tua dan semua merasakan manfaatnya. Tabungan yang tenaga kerja simpan selama bekerja 
juga dapat dengan mudah diambil berikut dengan dana pengembangannya. 

BPJAMSOSTEK, lanjut Muslih, akan memberikan hak-hak pekerja seperti pembayaran klaim 
peserta yang terdaftar. 

Dari total pembayaran klaim Rp198 miliar tersebut, kata Muslih, paling banyak untuk 
pembayaran klaim JHT. 

Muslih menyebutkan untuk klaim JHT selama tahun 2020 yang sudah dibayarkan sebesar 
Rp181.678.133.850; klaim Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp7.140.000.000; klaim Jaminan 
Kecelakaan Kerja Rp6.484.292.167; dan Jaminan Pensiun sebesar Rp2.792.341.048. 

Memasuki tahun 2021, lanjut Muslih, pandemi juga belum berangsur pulih terutama di wilayah 
Indonesia, kasus penularan COVID-19 semakin meningkat dan belum ada kepastian kapan akan 
segera berakhir. 

"Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan bersiap dengan semakin mengoptimalkan semua layanan 
klaim dengan mengedepankan protokol kesehatan dan melakukan edukasi kepada perusahaan 
untuk tetap membayarkan kewajiban demi terjaminnya hak-hak peserta (tenaga kerja)," kata 
Muslih. 

Muslih menambahkan dalam rangka menyambut bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
nasional, tahun ini BPJS Ketenagakerjaan mengangkat tema Penguatan Sumber Daya Manusia 
Yang Unggul dan Berbudaya K3 Pada Semua Sektor Usaha. 

"Di tahun 2020 ada 1.371 kasus klaim Jaminan Kecelakaan Kerja yang ada di wilayah kerja kami," 
kata Muslih. 

BPJSAMSOSTEK, tambah Muslih, berharap di masa pandemi ini, keselamatan tenaga kerja 
menjadi yang utama, pekerja harus sehat, kuat, unggul dengan tentunya budaya 3M dan K3. 

"Budaya 3M dan K3 harus sudah menjadi hal biasa yang harus terus dilakukan untuk melindungi 
pekerja dan meningkatkan produktifitas kerja pada semua sektor usaha. Dalam masa pandemi 
COVID- 19, semoga kita semua sehat selalu," tutup Muslih. 
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Narasumber 

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 tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 
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. 

 

ILO: 255 JUTA PEKERJAAN HILANG AKIBAT PANDEMI COVID-19 

Organisasi Perburuhan Internasional PBB (ILO) menemukan bahwa 8,8% jam kerja global hilang 
pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 
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). 
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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. 

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 tahun 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 persen tahun 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 tahun 2020 menyusut pendapatan tenaga kerja global 
sebesar 8,3%. Persentase itu berarti penurunan sekitar US$ 3,7 triliun, atau 4,4 persen dari 
keseluruhan produk domestik bruto (PDB) global. 

Sumber: Suara Pembaruan. 

 

 

 

  



 

91 
 

Judul Salah Kirim Jenazah TKW, Tersadar saat Cocokkan Foto, Terlanjur 
Masuk Cargo Bandara 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Pemulangan Jenazah PMI 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/27/salah-kirim-jenazah-
tkw-tersadar-saat-cocokkan-foto-terlanjur-masuk-cargo-bandara 

Jurnalis Nanda Lusiana Saputri 

Tanggal 2021-01-27 09:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Setelah itu, kami kirim 
komplain ke sana, ternyata jenazah sudah dibawa dari RS ke pihak cargo bandara di Kuala 
Lumpur 

positive - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Namun, secara aturan dan 
prosedur maskapai tidak boleh, tetap dikirim ke alamat tujuan 

negative - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Karena alamat dalam peti 
jenazah itu warga Desa Grenden 

neutral - M Arif Budiman (Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden) Saya garis bawahi, keluarga 
tidak mempermasalahkan karena tidak ada kerugian materi. Kami ada hikmah menolong sesama 
warga 

 

Ringkasan 

Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) bernama Suliyati meninggal di Malaysia. Namun, keluarga 
malah menerima jenazah orang lain. Kendati demikian, pihak keluarga tak mempermasalahkan 
hal tersebut. Suliyati (40), TKW asal Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember, meninggal dunia 
di Malaysia karena pendarahan otak pada 12 Januari 2021. 

 

SALAH KIRIM JENAZAH TKW, TERSADAR SAAT COCOKKAN FOTO, TERLANJUR 
MASUK CARGO BANDARA 

Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) bernama Suliyati meninggal di Malaysia. Namun, keluarga 
malah menerima jenazah orang lain. Kendati demikian, pihak keluarga tak mempermasalahkan 
hal tersebut. 
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Suliyati (40), TKW asal Desa Grenden, Kecamatan Puger, Jember, meninggal dunia di Malaysia 
karena pendarahan otak pada 12 Januari 2021. 

Namun, terdapat kesalahan dalam pengiriman Jenazah Suliyati ke Jember. 

Pihak keluarga yang harusnya menerima jenazah Suliyati, malah menerima jenazah orang lain 
yang merupakan warga asal Sragen yang juga merupakan TKW bernama Sujiati. 

TKW Asal Indramayu Meninggal di Mesir, Keluarga Diminta Bayar Rp 170 Juta untuk 
Memulangkannya Tangis Ibunda TKW Korban Pembunuhan Sadis di Malaysia: Pengen jadi 
Ustadzah tapi jadi Jenazah Ya Nak Kepala Dusun Krajan II Desa Grenden sekaligus tim 
pemulangan jenazah, M Arif Budiman menjelaskan, pemerintah desa membantu mengurus 
kepulangan jenazah Suliyati. 

Pihak desa meminta agar foto jenazah Suliyati dikirim via WhatsApp setelah dikafani. 

Namun, setelah foto diterima dan dicocokkan, ternyata bukan jenazah Suliyati yang hendak 
dikirim, tetapi jenazah TKW lainnya yang juga meninggal dunia bernama Sulijati. 

"Setelah itu, kami kirim komplain ke sana, ternyata jenazah sudah dibawa dari RS ke pihak cargo 
bandara di Kuala Lumpur," papar Arif saat dihubungi, Senin (25/1/2021). 

Pihak desa berupaya membuat surat untuk menggagalkan pengiriman jenazah tersebut. 

Namun, sudah tidak bisa karena jenazah sudah diterbangkan ke Surabaya dan transit Jakarta. 

Selanjutnya, Pemdes berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI) untuk membuat surat agar jenazah itu tidak dikirim ke Surabaya. 

"Namun, secara aturan dan prosedur maskapai tidak boleh, tetap dikirim ke alamat tujuan," tutur 
dia. 

Akhirnya jenazah tetap dikirim ke Surabaya dan tiba pada Jumat (22/1/2021) pukul 10.00 WIB. 

Petugas bandara menghubungi pihak pemdes agar ke Surabaya untuk mengklarifikasi dan 
memverifikasi jenazah tersebut. 

"Karena alamat dalam peti jenazah itu warga Desa Grenden," terang dia. 

Tim dari Pemdes Grenden datang ke Surabaya untuk memastikan, ternyata memang bukan 
warganya. 

Setelah berkoordinasi dengan BP2MI serta Konsulat Jendral RI di Malaysia, diketahui bahwa 
jenazah tersebut berasal dari Sragen. 

Akhirnya, jenazah itu segera dikirim ke tanah kelahirannya. Sementara, jenazah Suliyati masih 
tetap berada di Malaysia dalam pengurusan dokumen dan penjadwalan penerbangan. 

Inginkan Jenazah Dimakamkan Secara Layak, Keluarga Bongkar Makam setelah Hasil Swab 
Negatif Keluar Tak dipermasalahkan Arif mengatakan, keluarga Suliyati tidak mempersalahkan 
terkait kesalahan dalam pengurusan jenazah TKW tersebut. Ini karena tidak ada kerugian yang 
diderita. 

"Saya garis bawahi, keluarga tidak mempermasalahkan karena tidak ada kerugian materi. Kami 
ada hikmah menolong sesama warga," ujar Arif. 

(Kompas.com: Kontributor Jember, Bagus Supriadi). 
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Judul Pekerja Migran Aam Aminah Tiba di Indonesia 

Nama Media tirto.id 

Newstrend Kepulangan PMI Aam Aminah 

Halaman/URL https://tirto.id/pekerja-migran-aam-aminah-tiba-di-indonesia-f9GC 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-27 08:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
PEKERJA MIGRAN AAM AMINAH TIBA DI INDONESIA 

Pekerja Migran Indonesia dari negara Taiwan Aam Aminah yang menderita sakit koma di kantor 
Kesehatan Pelabuhan di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (27/1). 
Pekerja Migran Aam Aminah yang masuk Taiwan secara resmi mendapat bantuan pemerintah 
untuk menjalani perawatan di rumah sakit Polri. tirto.id/Andrey Gromico. 
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Judul BLT Subsidi Gaji Bakal Cair Lagi? Simak Persyaratannya 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/01/26/320/2351176/blt-
subsidi-gaji-bakal-cair-lagi-simak-persyaratannya 

Jurnalis Alya Ramadhanti 

Tanggal 2021-01-27 06:07:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 

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. 

"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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Judul Kompetensi SDM Perlu Ditingkatkan 

Nama Media Koran Sindo 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg6 

Jurnalis Ferdi Rantung 

Tanggal 2021-01-27 05:46:00 

Ukuran 81x173mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 48.600.000 

News Value Rp 145.800.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menaker) 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 

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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"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. 

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 2020 mencapai 
9,77 juta orang,' 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 Ida. 

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 baru hubungan 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. 
nferdirantung 
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Judul Lompatan Besar Tangani Pengangguran 

Nama Media Pikiran Rakyat 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg7 

Jurnalis Satrio Widianto 

Tanggal 2021-01-27 05:18:00 

Ukuran 229x74mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 25.190.000 

News Value Rp 125.950.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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 
saat penandatangan nota kesepahaman BBPLK Semarang dengan pelaku industri, dipantau 
secara virtual dari Jakarta, Selasa (26/1/2021). 
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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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Judul Menaker: Sembilan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qnjo37380/menaker-sembilan-
strategi-pembangunan-ketenagakerjaan 

Jurnalis Hiru Muhammad 

Tanggal 2021-01-27 04:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) 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."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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Judul Perekrutan Buruh Migran Ilegal Tetap Diminati 

Nama Media Kompas 

Newstrend PMI Ilegal 

Halaman/URL Pg11 

Jurnalis NDU 

Tanggal 2021-01-27 04:21:00 

Ukuran 104x104mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 34.320.000 

News Value Rp 102.960.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

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-vid-
19. 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 Covid-19. 
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 Sub-Direktorat 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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Judul ILO: 255 Juta Lapangan Pekerjaan Hilang Akibat Pandemi 

Nama Media Suara Pembaruan 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis U-5 

Tanggal 2021-01-27 04:02:00 

Ukuran 104x194mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 51.480.000 

News Value Rp 257.400.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

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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Judul Jumlah Pekerjaan Hilang Akibat Pandemi Melampaui Krisis 2009 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qnjgls383/jumlah-pekerjaan-hilang-
akibat-pandemi-melampaui-krisis-2009 

Jurnalis Nidia Zuraya 

Tanggal 2021-01-27 03:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

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 1930an. 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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