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NEWSTREND 

Judul : Ratusan PMI Ilegal Dipulangkan dari Malaysia 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural dari sejumlah tahanan di Depo 

Imigrasi Semenanjung Malaysia dipulangkan, Minggu, 27 Juni. PMI berjumlah total 131 

orang itu dipulangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Kuala Lumpur 

International Airport (KLIA). 

Pemulangan 61 orang laki-laki dan 67 perempuan dari kalangan usia lanjut dan 

mempunyai masalah kesehatan serta tiga anak tersebut dibiayai oleh pemerintah 

Indonesia. Selain itu, seluruh proses pemulangan para pekerja migran telah memenuhi 

ketentuan protokol kesehatan dan melalui tes PCR yang negatif. Para pekerja 

gelombang dua tersebut setibanya di Jakarta akan menjalani proses karantina dan 

dilakukan penanganan kepulangan hingga ke daerah asal 
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Judul Empat Pekerja Anak di bawah Umur Titipan Polda NTT Kabur 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Pekerja Anak 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/nusantara/414883/empat-pekerja-anak-di-
bawah-umur-titipan-polda-ntt-kabur 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-28 08:25:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Suster Eustachia (Pimpinan TRUK) Iya benar ada empat yang kabur. Mereka kabur 
tadi. Mereka kabur Minggu dini hari 

 

Ringkasan 

EMPAT Pekerja anak dibawah umur yang terjaring razia beberapa lalu di tempat hiburan malam, 
yang dititipkan Polda NTT di salah satu lembaga Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK) kabur 
dengan cara memanjat tembok. Berdasarkan informasi yang dihimpun mediaindonesia.com, 
Senin (28/6), empat pekerja anak dibawah umur ini kabur diketahui berinisial M, D, S dan L. 
Saat petugas sedang beristirahat, mereka berempat memanjat tembok belakang bangunan 
kamar mandi milik TRUK. Selanjutnya, mereka turun menggunakan sebuah tangga yang sudah 
dipersiapkan oleh orang luar yang diduga membantu memperlancar aksi kabur tersebut. 

 

EMPAT PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR TITIPAN POLDA NTT KABUR 

EMPAT Pekerja anak dibawah umur yang terjaring razia beberapa lalu di tempat hiburan malam, 
yang dititipkan Polda NTT di salah satu lembaga Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK) kabur 
dengan cara memanjat tembok. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun mediaindonesia.com, Senin (28/6), empat pekerja anak 
dibawah umur ini kabur diketahui berinisial M, D, S dan L. Saat petugas sedang beristirahat, 
mereka berempat memanjat tembok belakang bangunan kamar mandi milik TRUK. Selanjutnya, 
mereka turun menggunakan sebuah tangga yang sudah dipersiapkan oleh orang luar yang 
diduga membantu memperlancar aksi kabur tersebut. 

Usai turun mereka berempat langsung melarikan diri entah kemana hingga saat ini masih dalam 
pencarian anggota kepolisian. 

Sementara itu, pimpinan TRUK Suster Eustachia membenarkan peristiwa kaburnya empat 
pekerja anak di bawah umur yang dititipkan oleh Polda NTT di lembaga yang ia pimpin. 
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"Iya benar ada empat yang kabur. Mereka kabur tadi. Mereka kabur Minggu dini hari," ujar dia 
Ia mengaku tak menyangka bahwa empat pekerja anak di bawah umur yang titipkan oleh Polda 
NTT ini bisa melarikan diri. Padahal selama ini mereka baik-baik saja. 

Disampaikan Eustachia bahwa rencana 17 orang anak ini termasuk mereka yang kabur itu akan 
diberangkatkan ke Kupang pada Selasa 29 Juni 2021. 

Seperti diketahui, Subdit IV Ditreskrimum Polda NTT berhasil merazia beberapa tempat hiburan 
malam di wilayah Kabupaten Sikka. Dari empat lokasi yang dirazia, petugas menemukan 17 
pekerja yang masih anak di bawah umur. Mereka kemudian dititipkan oleh Polda NTT di lembaga 
TRUK yang ada di Kabupaten Sikka. Mereka sudah sekitar sepekan berada di TRUK tersebut. 
(OL-13) . 
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Judul Waspadai Badai Pengangguran 

Nama Media Fajar 

Newstrend PPKM Skala Mikro 

Halaman/URL Pg1&7 

Jurnalis rif 

Tanggal 2021-06-28 07:29:00 

Ukuran 170x94mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 43.350.000 

News Value Rp 433.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Ekonom UIN Alauddin Makassar, Bahrul Ulum Rusdi mengemukakan, kebijakan PPKM Mikro 
berdampak langsung terhadap pelaku usaha. Pengurangan jam operasional yang berdampak 
pada menurunnya jumlah pengunjung, akan berakibat pada penurunan pendapatan. "Kalau para 
pelaku usaha tertekan, ujungnya menekan pertumbuhan ekonomi," tuturnya. 

 

WASPADAI BADAI PENGANGGURAN 

Ekonom UIN Alauddin Makassar, Bahrul Ulum Rusdi mengemukakan, kebijakan PPKM Mikro 
berdampak langsung terhadap pelaku usaha. 

Pengurangan jam operasional yang berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung, akan 
berakibat pada penurunan pendapatan. "Kalau para pelaku usaha tertekan, ujungnya menekan 
pertumbuhan ekonomi," tuturnya. 

Meski begitu, PPKM Mikro juga harus dilakukan pemerintah, karena berkaitan langsung dengan 
kesehatan masyarakat," tambahnya. 

Alumnus Magister Ilmu Ekonomi UGM ini menguraikan, tekanan yang dihadapi para pelaku usaha 
akibat pembatasan, kemudian menciptakan kesenjangan. Banyak perusahaan yang mengalami 
penurunan pendapatan, hingga harus melakukan PHK terhadap para pekerjanya. 

Kebijakan ini, kata dia, tentu juga berdampak terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, 
menengah (UMKM). "Pelaku usaha ini juga berkontribusi langsung ke perekonomian kita, baik 
dari penerimaan tenaga kerja, pajak, dan sebagainya. Bahkan PHK jelas tidak akan bisa 
terhindarkan," jelasnya. 

Ekonom Unismuh Makassar, Abdul Mutthalib Hamid mengatakan, kebijakan PPKM pasti akan 
berdampak negatif terhadap usaha retail, UMKM dan seterusnya. 

Ia memaparkan, sebagai data referensi, terjadi pergeseran pada kuartal I/2021. Data Nielsen 
menunjukkan minimarket mengalami kontraksi 3,5-4 persen secara tahunan. 



 

5 
 

Penurunan performa juga terjadi pada segmen supermarket dan hypermarket yang terkoreksi 
sebesar 10 persen. Data Nielsen mencatat, selama Januari sampai Maret, ada sekitar 90 gerai 
ritel modern yang tutup, sekitar dua per tiganya adalah minimarket. 

Bahayanya, kata dia, kalau PPKM terus berkepanjangan dan semakin ketat, pada akhirnya akan 
menurunkan omzet atau pendapatan usaha skala besar maupun yang kecil. Menurunnya 
pendapatan usaha, bisa berdampak pada pengurangan gaji hingga PHK. "Kalau sudah begini, 
maka para pengusaha meminta kebijakan pemerintah dalam bentuk stimulus relaksasi, 
keringanan pajak, dan kebijakan lainnya," ujarnya. 

Pengamat Ekonomi Unhas, Andi Nur Baumassepe, mengungkapkan, sektor ekonomi menengah 
ke atas yang paling terdampak PPKM dengan pembatasan jam malam hingga pukul 20.00 Wita. 
"Menengah ke atas itu seperti ritel modern, restoran, dan hotel. Itu yang berdampak. Kalau ini 
yang tergerus, pengaruhnya cukup signifikan," ucap dia. Sektor itu yang mesti jadi perhatian. 

Pengalaman pandemi tahun lalu, mestinya membuat pemerintah tak lagi canggung dalam 
melakukan proses pemulihan ekonomi. 

"Meski itu dari segi peningkatan omzet tidak terlalu memberi dampak atau justru sebaliknya. Di 
sinilah pemerintah hadir. Seperti menjamin secara langsung tak ada PHK. Jadi bukan lagi pola 
stimulus, tetapi gaji karyawan misalnya langsung ditanggung pemerintah demi menghindari 
potensi perampingan," ungkap dia. 

Pentingnya pelaku ekonomi menengah ke atas diselamatkan, karena mereka adalah pilar yang 
mendongkrak PAD pemerintah terutama di sektor pajak. Kalau sektor itu seret, otomatis pajak 
bisa ikut tekor. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Irwan Adnan mengatakan, pembatasan 
membuat target pajak ikut melambat. Data akhir pekan lalu, Jumat 25 Juni, realisasi pajak baru 
menyentuh Rp357 miliar dari target Rp1,2 triliun. 

Padahal, saat ini sudah hampir tutup semester pertama. "Ada pengaruhnya dengan adanya 
pembatasan ini. Tetapi ini demi kebaikan bersama karena pemerintah berupaya Makassar bisa 
bebas dari pandemi," terang dia. 

Untuk pajak hotel, realisasi pajak Rp31,8 miliar dari target Rp125 miliar. (maj-rdi/rif) 
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Judul Pesan Eri Cahyadi kepada Ribuan Pekerja Industri Kenjeran Usai 
Divaksinasi 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://surabaya.liputan6.com/read/4592703/pesan-eri-cahyadi-
kepada-ribuan-pekerja-industri-kenjeran-usai-divaksinasi 

Jurnalis Dian Kurniawan 

Tanggal 2021-06-28 07:24:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas program satu juta vaksin dari Polri khususnya Polda Jatim 

neutral - Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) Sekali lagi terima kasih, saya berharap seluruh pekerja 
dari industri di Jatim. Terutama warga Surabaya semuanya bisa tervaksin 

positive - Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) Semoga vaksin ini bisa menambah imunitas tubuh, 
supaya bisa mengurangi resiko penularan Covid-19 

positive - Febria Rachmanita (Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya) Harapannya 
seluruh warga yang memiliki mobilitas di Surabaya sudah tervaksin 

negative - Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) Khusus kemarin saja, untuk pelayanan publik ada 
3.249 orang, masyarakat rentan 1.941 jiwa, masyarakat umum 6.063 orang, pra lanjut usia 
(lansia) 1.431 orang. Kemudian, lansia 263 orang dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 
berjumlah 105 orang 

positive - Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) Kita perketat 5M, dengan penanganan tracing, testing 
dan treatment (3T). dan kebut vaksin agar dapat menambah imunitas warga sehingga 
mengurangi resiko penularan Covid-19. Saya berharap pengertian warga untuk sama-sama 
menyelesaikan persoalan ini 

 

Ringkasan 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal ribuan pekerja industri 
di Kenpark, Kenjeran, Sabtu (26/6/2021). "Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas program satu juta vaksin dari Polri khususnya Polda Jatim," ujarnya. Wali kota 
yang akrab disapa Cak Eri ini mengungkapkan, vaksin yang ditujukan kepada seluruh karyawan 
baik yang terdaftar sebagai warga Surabaya maupun bukan, tetap mendapatkan vaksin karena 
terdaftar sebagai pekerja industri yang berada di wilayah Surabaya. 
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PESAN ERI CAHYADI KEPADA RIBUAN PEKERJA INDUSTRI KENJERAN USAI 
DIVAKSINASI 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal ribuan pekerja industri 
di Kenpark, Kenjeran, Sabtu (26/6/2021). 

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas program satu juta vaksin dari Polri 
khususnya Polda Jatim," ujarnya. 

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini mengungkapkan, vaksin yang ditujukan kepada seluruh 
karyawan baik yang terdaftar sebagai warga Surabaya maupun bukan, tetap mendapatkan 
vaksin karena terdaftar sebagai pekerja industri yang berada di wilayah Surabaya. 

"Sekali lagi terima kasih, saya berharap seluruh pekerja dari industri di Jatim. Terutama warga 
Surabaya semuanya bisa tervaksin," ucapnya. 

Cak Eri meminta meskipun warga sudah disuntik vaksin, namun tidak berarti abai pada protokol 
kesehatan (prokes) Covid-19. 

Apalagi, menurut dia, di tengah wabah dengan varian virus baru itu, ia terus menekankan agar 
masyarakat dapat semakin memperketat prokes dimanapun mereka berada. 

"Semoga vaksin ini bisa menambah imunitas tubuh, supaya bisa mengurangi resiko penularan 
Covid-19," urainya. 

Cak Eri menjelaskan, untuk target sasaran kali ini berjumlah 4 ribu orang. Namun begitu, ia 
memastikan hari ini sudah mencapai 2 ribu penerima vaksin. 

Dia juga meminta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita dengan panitia 
dari Polda Jatim untuk terus berkolaborasi mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 
khususnya dengan sasaran pekerja industri. 

"Harapannya seluruh warga yang memiliki mobilitas di Surabaya sudah tervaksin," jelas dia. 

Cak Eri menyampaikan, berdasarkan data rekapitulasi cakupan vaksinasi hingga hari ini sudah 
mencapai 1.392.169 juta jiwa. Dari angka itu, dia memastikan percepatan vaksinasi akan terus 
gencar dilakukan. Bahkan, dalam sehari kemarin, (25/6/2021) pertambahan cakupan vaksinasi 
dosis satu berjumlah 13.052 orang. 

"Khusus kemarin saja, untuk pelayanan publik ada 3.249 orang, masyarakat rentan 1.941 jiwa, 
masyarakat umum 6.063 orang, pra lanjut usia (lansia) 1.431 orang. Kemudian, lansia 263 orang 
dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) berjumlah 105 orang," paparnya. 

Cak Eri juga mengajak seluruh warga Surabaya untuk saling menjaga satu sama lain serta 
bangkit bersama dengan melakukan berbagai upaya preventif untuk memutus rantai penyebaran 
Covid-19. Cak Eri pun meminta kegotong-royongan warga untuk sama-sama membantu 
pemerintah kota (pemkot) dalam menangani pandemi Covid-19. 

"Kita perketat 5M, dengan penanganan tracing, testing dan treatment (3T). dan kebut vaksin 
agar dapat menambah imunitas warga sehingga mengurangi resiko penularan Covid-19. Saya 
berharap pengertian warga untuk sama-sama menyelesaikan persoalan ini," pungkasnya. 
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Judul Nasib Miris TKW di Arab Saudi, Mau Makan Harus Nunggu Makanan 
Sisa Majikan 

Nama Media merdeka.com 

Newstrend PMI di Arab Saudi 

Halaman/URL https://www.merdeka.com/trending/nasib-miris-tkw-di-arab-saudi-
mau-makan-harus-nunggu-makanan-sisa-majikan.html 

Jurnalis Addina Zulfa Fa'izah 

Tanggal 2021-06-28 07:22:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

neutral - Youtube Asma Family (N/A) Halimah, sudah buka puasa? 

negative - Halimah (TKW di Arab Saudi) Belum, enggak dikasih makan. Suruh nunggu 

negative - Youtube Asma Family (N/A) Iya, katanya suruh nunggu sisa dari meja makan tadi. Ya 
Allah seperti ini ya sahabat kalau jadi seorang TKW. Di Arab Saudi ini bukan enak Mbak Halimah 
jadi seorang TKW, ini aja makanan masih suruh nunggu makan majikannya. Kalau majikannya 
sudah makan katanya nanti disuruh ambil suruh makan 

neutral - Youtube Asma Family (N/A) Baru buka puasa ya Mbak Halimah, Mbak Halimah baru 
buka puasa? 

neutral - Halimah (TKW di Arab Saudi) Barusan ini 

neutral - Halimah (TKW di Arab Saudi) Asma makan syurbah karena Asma kalau buka puasa itu 
selain syurbah sama samosa harus 

positive - Wenk Smeet (N/A) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 🙏 semangat 💪 

buat temen 

positive - Ocha Cha (N/A) Alhmdllh duluh di riyad akumh di kasih duluan sm majikan aku 5 thn 

positive - Arin Wulandari (N/A) Selalu bersyukur 

 

Ringkasan 

Bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri tentu membuat seseorang memiliki 
banyak pengalaman. Pengalaman mulai dari yang menyenangkan sampai kurang menyenangkan 
pasti pernah mereka alami. Seperti seorang TKW dalam video berikut ini.TKW berikut ini 
menceritakan kesehariannya ketika bekerja. Dalam video unggahannya, ia mengaku harus 
menunggu makanan sisa majikan apabila mau makan. 
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NASIB MIRIS TKW DI ARAB SAUDI, MAU MAKAN HARUS NUNGGU MAKANAN SISA 
MAJIKAN 

Bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri tentu membuat seseorang memiliki 
banyak pengalaman. Pengalaman mulai dari yang menyenangkan sampai kurang menyenangkan 
pasti pernah mereka alami. Seperti seorang TKW dalam video berikut ini. 

TKW berikut ini menceritakan kesehariannya ketika bekerja. Dalam video unggahannya, ia 
mengaku harus menunggu makanan sisa majikan apabila mau makan. 

Kisah TKW tersebut ternyata begitu menarik perhatian netizen. Mereka pun memberikan 
beragam komentar di unggahan TKW tersebut. 

Dilansir dari channel Youtube Asma Family, pemilik channel Youtube yang merupakan TKW di 
Arab Saudi membagikan ceritanya melalui sebuah video. Dalam unggahan videonya, TKW 
tersebut mengungkapkan jika setiap makan, ia harus menunggu makanan sisa dari sang 
majikan. 

"Halimah, sudah buka puasa?" tanya pemilik channel pada rekannya yang juga TKW. 

"Belum, enggak dikasih makan. Suruh nunggu," jawab rekannya. 

"Iya, katanya suruh nunggu sisa dari meja makan tadi. Ya Allah seperti ini ya sahabat kalau jadi 
seorang TKW. Di Arab Saudi ini bukan enak Mbak Halimah jadi seorang TKW, ini aja makanan 
masih suruh nunggu makan majikannya. Kalau majikannya sudah makan katanya nanti disuruh 
ambil suruh makan," kata pemilik channel. 

Melalui tayangan tersebut, TKW itu juga memperlihatkan sisa makanan dari majikannya. Mereka 
lantas makan makanan tersebut dengan lahap. 

"Baru buka puasa ya Mbak Halimah, Mbak Halimah baru buka puasa?" tanya pemilik channel 
Youtube. 

"Barusan ini," jawab rekannya. 

"Asma makan syurbah karena Asma kalau buka puasa itu selain syurbah sama samosa harus," 
imbuhnya. 

Komentar Para Netizen 

Melihat unggahan tersebut, para netizen pun memberikan beragam komentarnya. Seperti para 
netizen berikut ini. 

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 🙏 semangat 💪 buat temen" yang ad di Arab 

Saudi," tulis Wenk Smeet. 

"Alhmdllh duluh di riyad akumh di kasih duluan sm majikan aku 5 thn," sambung Ocha Cha. 

"Selalu bersyukur," imbuh Arin Wulandari. 
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Judul Gugah Kepedulian Sosial Masyarakat, BPJamsostek Gelar Employee 
Volunteering Di Kelurahan Ardipura 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Employee Volunteering BPJamsostek 

Halaman/URL https://rri.co.id/jayapura/daerah/1093872/gugah-kepedulian-sosial-
masyarakat-bpjamsostek-gelar-employee-volunteering-di-kelurahan-
ardipura 

Jurnalis Arul Firmansyah 

Tanggal 2021-06-28 07:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - I Ketut Arja Leksana (Kepala Kantor BPJamsostek Papua Jayapura) Tentunya, untuk 
menciptakan suasana yang bersih dan nyaman di lingkungan kantor kelurahan Ardipura. Selain 
itu kegiatan ini juga dilakukan agar mampu menumbuhkan kesadaran warga sekitar untuk terus 
peduli dengan kondisi kebersihan di lingkungan sekitar 

neutral - I Ketut Arja Leksana (Kepala Kantor BPJamsostek Papua Jayapura) Saya menghimbau 
agar badan usaha dan para pekerja informal untuk segera mendaftarkan program BPJS 
Ketenagakerjaan karena banyak manfaat yang diperoleh yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP), Terutama dalam menyambut PON XX 2021 Papua 

 

Ringkasan 

BPJamsostek cabang Papua Jayapura menggelar kegiatan employee volunteering, kegiatan ini 
adalah bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar, bertempat lingkungan kantor 
kelurahan Ardipura. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, I Ketut Arja Leksana 
mengatakan, dalam kegiatan tersebut sejumlah pegawai BPJamsostek Jayapura dibantu 
beberapa pegawai kantor kelurahan dan warga melakukan aksi bersih-bersih dan memperbaiki 
drainase yang tersumbat karena sampah. "Tentunya, untuk menciptakan suasana yang bersih 
dan nyaman di lingkungan kantor kelurahan Ardipura. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan agar 
mampu menumbuhkan kesadaran warga sekitar untuk terus peduli dengan kondisi kebersihan 
di lingkungan sekitar," tutur Arja Leksana, Senin (28/06/2021). 
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GUGAH KEPEDULIAN SOSIAL MASYARAKAT, BPJAMSOSTEK GELAR EMPLOYEE 
VOLUNTEERING DI KELURAHAN ARDIPURA 

Jayapura : BPJamsostek cabang Papua Jayapura menggelar kegiatan employee volunteering, 
kegiatan ini adalah bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar, bertempat lingkungan 
kantor kelurahan Ardipura. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, I Ketut Arja Leksana mengatakan, dalam 
kegiatan tersebut sejumlah pegawai BPJamsostek Jayapura dibantu beberapa pegawai kantor 
kelurahan dan warga melakukan aksi bersih-bersih dan memperbaiki drainase yang tersumbat 
karena sampah. "Tentunya, untuk menciptakan suasana yang bersih dan nyaman di lingkungan 
kantor kelurahan Ardipura. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan agar mampu menumbuhkan 
kesadaran warga sekitar untuk terus peduli dengan kondisi kebersihan di lingkungan sekitar," 
tutur Arja Leksana, Senin (28/06/2021). 

Ditambahkan, kedepanya BPJAMSOSTEK Bersama Kelurahan Ardipura akan bersinergi dalam 
mengoptimalkan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan khususnya kepada badan usaha 
dan pekerja informal yang berdomisili di kelurahan Ardipura. 

"Saya menghimbau agar badan usaha dan para pekerja informal untuk segera mendaftarkan 
program BPJS Ketenagakerjaan karena banyak manfaat yang diperoleh yaitu Jaminan Hari Tua 
(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Terutama dalam menyambut PON XX 2021 Papua," tutup 
Arja Leksana. 
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Judul Ratusan PMI Ilegal Dipulangkan dari Malaysia 

Nama Media Fajar 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL Pg17 

Jurnalis Lin 

Tanggal 2021-06-28 07:02:00 

Ukuran 92x128mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 27.600.000 

News Value Rp 82.800.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Hermono (Dubes RI di Kuala Lumpur) Kita tahu ada sebagian warga negara Indonesia 
yang melakukan pelanggaran keimigrasian dan di depo serta sebagian masa tahanannya sudah 
habis. Sementara kita menunggu proses negosiasi dengan pemerintah Malaysia kita melihat ada 
sejumlah warga kita yang dikategorikan rentan usia lanjut, masalah kesehatan, serta perempuan 
dan anak-anak 

positive - Hermono (Dubes RI di Kuala Lumpur) Jadi ini adalah kloter kedua. Yang kita pulangkan 
sebanyak 131 orang dan ini akan kita data lagi. Yang masuk ke-lompokrentan akan ldta 
pulangkan dan kondisi depo juga sudah tidak kondusif terutama untukyang lanjut usia, 
perempuan, dan anak-anak yang dari sisi kesehatan kurang baik 

 

Ringkasan 

Ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural dari sejumlah tahanan di Depo Imigrasi 
Semenanjung Malaysia dipulangkan, Minggu, 27 Juni. PMI berjumlah total 131 orang itu 
dipulangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Kuala Lumpur International Airport 
(KLIA). Proses pemulangan disaksikan oleh Dubes RI di Kuala Lumpur Hermono, Wakil Dubes 
Agung Cahaya Sumirat, Koordinator Fungsi Konsuler Rijal Al Huda, Atase Imigrasi Anton 
Helistiawan, Wakil Atase Imigrasi John Paul, Atase Hukum Sumarsono dan Country Manager 
Malaysia PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fredrik Kasiepo. 

 

RATUSAN PMI ILEGAL DIPULANGKAN DARI MALAYSIA 

Ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural dari sejumlah tahanan di Depo Imigrasi 
Semenanjung Malaysia dipulangkan, Minggu, 27 Juni. PMI berjumlah total 131 orang itu 
dipulangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Kuala Lumpur International Airport 
(KLIA). 

Proses pemulangan disaksikan oleh Dubes RI di Kuala Lumpur Hermono, Wakil Dubes Agung 
Cahaya Sumirat, Koordinator Fungsi Konsuler Rijal Al I luda, Atase Imigrasi Anton Helistiawan, 
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Wakil Atase Imigrasi John Paul, Atase Hukum Sumarsono dan Country Managcr Malaysia PT. 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fredrik Kasiepo. 

Adapun perincian asal pekerja itu, yakni dari Jawa Timur dan Sumatera Utara masing-masing 36 
orang. Kemudian dari Jawa Barat ada 10 orang. Dari Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa 
Tenggara Timur masing-masing tujuh orang. Dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 
enam orang. 

Empat orang dari Jawa Tengah dan tiga orang dari Jambi. Dari Sulawesi Tengah dan Sumatera 
Barat masing-masing dua orang. Serta dari Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Riau, Sulawesi 
Barat, dan Yogyakarta masing-masing satu orang. 

Pemulangan 61 orang laki-laki dan 67 perempuan dari kalangan usia lanjut dan mempunyai 
masalah kesehatan serta tiga anak tersebut dibiayai oleh pemerintah Indonesia. 

" Kita tahu ada sebagian warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran keimigrasian dan 
di depo serta sebagian masa tahanannya sudah habis. Sementara kita menunggu proses 
negosiasi dengan pemerintah Malaysia kita melihat ada sejumlah warga kita yang dikategorikan 
rentan usia lanjut, masalah kesehatan, serta perempuan dan anak-anak," ungkap Dubes 
Hermono. 

Hermono mengatakan, atas pertimbangan kemanusiaan pihaknya secara sepihak memulangkan 
mereka dan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah Indonesia. 

"Jadi ini adalah kloter kedua. Yang kita pulangkan sebanyak 131 orang dan ini akan kita data 
lagi. Yang masuk kelompok rentan akan ldta pulangkan dan kondisi depo juga sudah tidak 
kondusif terutama untukyang lanjut usia, perempuan, dan anak-anak yang dari sisi kesehatan 
kurang baik," jelasnya. 

Seluruh proses pemulangan para pe-kerja migran telah memenuhi ketentuan protokol kesehatan 
dan melalui tes PCR yang negatif. Para pekerja gelombang dua tersebut setibanya di Jakarta 
akan menjalani proses karantina dan di -lakukan penanganan kepulangan hingga ke daerah asal, 
(bs-ant/lin) 
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Judul Pemerintah Fasilitasi Pemulangan 131 PMI dari Malaysia 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qvdwly428/pemerintah-fasilitasi-
pemulangan-131-pmi-dari-malaysia 

Jurnalis Ratna Puspita 

Tanggal 2021-06-28 06:44:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dalam rombongan kali ini, balita ada 
3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 
perempuan 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Saat ini masih dalam penanganan 
karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan kontak erat dengan yang positif. 
Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to fly 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Biaya pemulangan dari Malaysia ke 
Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran perlindungan WNI. 
Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan 
PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal 

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 
(PMIB)/Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Ahad (27/6). Mereka tiba pada pukul 14.00 WIB dengan 
menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani 
karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dirjen Binapenta dan PKK 
Kemenaker, Suhartono, mengatakan bahwa ke-131 PMIB yang dideportasi dari Malaysia tersebut 
terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan. 

 

PEMERINTAH FASILITASI PEMULANGAN 131 PMI DARI MALAYSIA 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 
(PMIB)/Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
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Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Ahad (27/6). Mereka tiba pada pukul 14.00 WIB dengan 
menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. 

Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet 
Kemayoran, Jakarta Pusat. Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Suhartono, mengatakan 
bahwa ke-131 PMIB yang dideportasi dari Malaysia tersebut terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 
orang perempuan. 

"Dalam rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 
131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 perempuan," ujarnya. 

Suhartono mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kemlu, awalnya data kepulangan 
kelompok rentan gelombang kedua ini berjumlah 148 orang. Namun, terdapat 10 orang yang 
gagal terbang karena positif Covid-19. 

"Saat ini masih dalam penanganan karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan 
kontak erat dengan yang positif. Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to fly," ujarnya. 

Suhartono menjelaskan bahwa 131 orang yang dipulangkan berasal dari 17 Provinsi. Terbanyak 
berasal dari Jawa Timur dan Sumatera Utara sebanyak 36 orang, Jawa Barat 10 orang, dan 
diikuti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung masing-masing 7 orang. 

Selanjutnya, PMIB/WNI dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 6 orang, disusul Jawa 
Tengah 4 orang, Jambi 3 orang, Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah 2 orang, dan Kalimantan 
Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta masing-masing satu orang. 

"Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan 
anggaran perlindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos, " kata Suhartono. 

Suhartono menambahkan, pelaksanaan pemulangan 131 PMIB/WNI ini dilaksanakan dengan 
tetap memperhatikan protokol kesehatan. "Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan 
kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal," katanya. 
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Judul Lindungi Pekerja, Sosialisasi Inpres 2/2021 Digencarkan 

Nama Media harianjogja.com 

Newstrend Perlindungan Pekerja 

Halaman/URL https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/06/28/510/1075531 

/lindungi-pekerja-sosialisasi-inpres-22021-digencarkan 

Jurnalis Abdul Hamied Razak 

Tanggal 2021-06-28 05:27:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Asri Basir (Kepala Cabang BPJamsostek DIY) Alhmdulillah, seluruh kepala daerah di 
wilayah DIY mendukung penerapan Inpres tersebut. Ini dilakukan untuk melindungi para pekerja 

neutral - Asri Basir (Kepala Cabang BPJamsostek DIY) Upaya pelaksanaan Inpres ini sejalan 
dengan apa yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat BPJamsostek. Tujuannya untuk mendorong 
optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami mengusulkan dukungan dari 
Kemenhub berupa edaran kepada perusahaan transportasi online dan transportasi darat serta 
sosialisasi bersama tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Dinas Perhubungan di 34 
provinsi 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Integrasi data ini dilakukan agar 
kedua belah pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kepesertaan 
jaminan sosial ketenagakerjaan 

neutral - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Kami juga akan mendaftarkan PPNPN yang 
ada di jajaran Kemenhub, jika memang belum tersedia anggaran, maka akan kami anggarkan 
pada anggaran tahun berikutnya 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami harap perlindungan jaminan 
sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di bidang transportasi bisa segera terwujud, sebagai 
wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat 

 

Ringkasan 

Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No.2/2021 terus digencarkan untuk melindungi para 
pekerja. BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) puk aktif menjalin koordinasi dengan berbagai 
kementerian, lembaga hingga pemerintahan di daerah. Kepala BPJamsostek Cabang DIY, Asri 
Basir mengatakan kerjasama dengan dinas-dinas teknis di masing-masing pemerintah daerah 
terus gencar dilaksanakan untuk menerapkan Inpres No.2/2021. "Alhmdulillah, seluruh kepala 

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/06/28/510/1075531
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daerah di wilayah DIY mendukung penerapan Inpres tersebut. Ini dilakukan untuk melindungi 
para pekerja," kata Asri, Sabtu (26/6/2021). 

 

LINDUNGI PEKERJA, SOSIALISASI INPRES 2/2021 DIGENCARKAN 

SLEMAN- Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No.2/2021 terus digencarkan untuk 
melindungi para pekerja. BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) puk aktif menjalin koordinasi 
dengan berbagai kementerian, lembaga hingga pemerintahan di daerah. 

Kepala BPJamsostek Cabang DIY, Asri Basir mengatakan kerjasama dengan dinas-dinas teknis 
di masing-masing pemerintah daerah terus gencar dilaksanakan untuk menerapkan Inpres 
No.2/2021. "Alhmdulillah, seluruh kepala daerah di wilayah DIY mendukung penerapan Inpres 
tersebut. Ini dilakukan untuk melindungi para pekerja," kata Asri, Sabtu (26/6/2021). 

Inpres yang diterbitkan pada 25 Maret lalu itu, lanjut Asri, bertujuan untuk optimalisasi 
pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Optimalisasi dilakukan untuk 
memperluas kepesertaan. "Upaya pelaksanaan Inpres ini sejalan dengan apa yang dilaksanakan 
oleh Kantor Pusat BPJamsostek. Tujuannya untuk mendorong optimalisasi Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan,"katanya. 

Di tingkat pusat, Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo melakukan audiensi virtual 
dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. BPJamsostek, kata Anggoro siap bekerjasama 
dengan Kemenhub untuk mendorong implementasi Inpres 02/2021. 

"Kami mengusulkan dukungan dari Kemenhub berupa edaran kepada perusahaan transportasi 
online dan transportasi darat serta sosialisasi bersama tentang jaminan sosial ketenagakerjaan 
kepada Dinas Perhubungan di 34 provinsi," katanya. 

Ia juga mengusulkan kepastian perlindungan bagi Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri 
(PPNPN) di jajaran Kemenhub. Termasuk komitmen Kemenhub dan BPJamsostek untuk menjalin 
Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ruang 
lingkup transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian di bawah Kemenhub dan integrasi 
data. 

"Integrasi data ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi 
atas implementasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan," paparnya. 

Sementara Menhub Budi Karya Sumadi akan mendukung implementasi Inpres 02/2021 dengan 
menjalin PKS, dan membuat Surat Edaran serta sosialisasi bersama terkait implementasi program 
jaminan sosial ketenagakerjaan. 

"Kami juga akan mendaftarkan PPNPN yang ada di jajaran Kemenhub, jika memang belum 
tersedia anggaran, maka akan kami anggarkan pada anggaran tahun berikutnya," tegas Budi. 

Berdasarkan data Kemenhub, terdapat setidaknya 24.000 orang lebih PPNPN di jajaran 
Kemenhub, namun belum ada otomatisasi terkait pendaftaran jaminan sosial 
ketenagakerjaannya. "Kami harap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para 
pekerja di bidang transportasi bisa segera terwujud, sebagai wujud nyata kehadiran negara 
dalam melindungi masyarakat," kata Anggoro. 
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Judul KBRI Abu Dhabi Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Pekerja Migran 
Indonesia Bermasalah 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://international.sindonews.com/read/467996/43/kbri-abu-dhabi-
gelar-vaksinasi-covid-19-untuk-pekerja-migran-indonesia-bermasalah-
1624831616 

Jurnalis SINDOnews 

Tanggal 2021-06-28 05:03:00 

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 - Husin Bagis (Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab) Alhamdulillah, sebagai salah 
satu upaya melindungi WNI termasuk PMI, kami akhirnya berhasil menyelenggarakan program 
vaksinasi untuk PMI-B di KBRI Abu Dhabi tanpa pungutan biaya atau gratis. Kami secara khusus 
ingin mengucapkan terima kasih kepada MOFAIC dan MOHAP yang telah secara erat 
berkomunikasi dan berupaya mendukung kami sehingga program vaksinasi untuk PMI-B ini 
terselenggara dengan baik 

 

Ringkasan 

KBRI Abu Dhabi bekerjasama dengan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) c.q. Kementerian 
Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (MOFAIC) dan Kementerian Kesehatan dan 
Pencegahan (MOHAP), telah menyelenggarakan vaksinasi untuk Pekerja Migran Indonesia 
Bermasalah (PMI-B). Bertempat di KBRI Abu Dhabi, pada Minggu (27/6), sebanyak 19 orang 
PMI-B berhasil memperoleh vaksinasi dengan jenis vaksin Pfizer, dari total 22 yang terdaftar. 
Sebanyak 19 orang PMI-B tersebut adalah mereka yang ditampung di penampungan/shelter 
KBRI Abu Dhabi, sementara 3 lainnya merupakan PMI-B undocumented yang berasal dari luar 
tempat penampungan. 

 

KBRI ABU DHABI GELAR VAKSINASI COVID-19 UNTUK PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA BERMASALAH 

KBRI Abu Dhabi bekerjasama dengan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) c.q. Kementerian 
Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (MOFAIC) dan Kementerian Kesehatan dan 
Pencegahan (MOHAP), telah menyelenggarakan vaksinasi untuk Pekerja Migran Indonesia 
Bermasalah (PMI-B). 



 

21 
 

Bertempat di KBRI Abu Dhabi, pada Minggu (27/6), sebanyak 19 orang PMI-B berhasil 
memperoleh vaksinasi dengan jenis vaksin Pfizer, dari total 22 yang terdaftar. Sebanyak 19 orang 
PMI-B tersebut adalah mereka yang ditampung di penampungan/shelter KBRI Abu Dhabi, 
sementara 3 lainnya merupakan PMI-B undocumented yang berasal dari luar tempat 
penampungan. 

Tiga orang PMI-B dinyatakan belum dapat divaksinasi karena kondisi kesehatan. Meskipun 
demikian, KBRI Abu Dhabi akan memfasilitasi vaksinasi ketiga orang PMI-B tersebut pada 
kegiatan vaksinasi selanjutnya yang dijadwalkan pada tanggal 18 Juli 2021, setelah dinyatakan 
sehat oleh pihak dokter. 

Hindari Kerumunan dan Vaksinasi, Cara Terbaik Cegah Penularan Covid-19 Vaksinasi kepada 
PMI-B diberikan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing PMI-B dan situasi 
pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Sebelum menerima vaksinasi, seluruh 
calon penerima vaksinasi akan dicek kesehatannya untuk menentukan masuk ke dalam kategori 
eligible group atau exemption group. 

"Alhamdulillah, sebagai salah satu upaya melindungi WNI termasuk PMI, kami akhirnya berhasil 
menyelenggarakan program vaksinasi untuk PMI-B di KBRI Abu Dhabi tanpa pungutan biaya 
atau gratis. Kami secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada MOFAIC dan MOHAP 
yang telah secara erat berkomunikasi dan berupaya mendukung kami sehingga program 
vaksinasi untuk PMI-B ini terselenggara dengan baik," ungkap Dubes Husin Bagis. 

Pelaksanaan program vaksinasi bagi PMI-B diharapkan dapat berjalan secara rutin sehingga PMI-
B undocumented yang berada di PEA dapat diberikan akses terhadap vaksin. Rencananya tidak 
hanya di Abu Dhabi, penyelenggaraan program vaksinasi bagi PMI-B yang berada di dalam 
penampungan KJRI Dubai bekerjasama dengan MOFAIC dan MOHAP, juga akan dilaksanakan 
pada tanggal 28 Juni 2021. 

(esn). 
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Judul Duka kaum buruh 

Nama Media lokadata.id 

Newstrend Aturan Upah Minimum 

Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/duka-kaum-buruh 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-28 04:57:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Ringkasan 

Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan upah nominal buruh yang pada Mei tahun ini, 
angkanya terus melaju sejak Januari 2019. Boleh jadi, kenaikan tersebut hanya ilusi. 
Kenyataannya bisa lebih buruk. Upah nominal adalah upah yang secara aktual diterima pekerja, 
sedang upah riil mengacu pada daya beli. Secara nominal, seperti pada kasus upah buruh tani 
dan bangunan, angkanya memang naik terus sejak Januari 2019 hingga Mei 2021. Namun, tidak 
dengan upah riil. 

 

DUKA KAUM BURUH 

Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan upah nominal buruh yang pada Mei tahun ini, 
angkanya terus melaju sejak Januari 2019. Boleh jadi, kenaikan tersebut hanya ilusi. 
Kenyataannya bisa lebih buruk. 

Upah nominal adalah upah yang secara aktual diterima pekerja, sedang upah riil mengacu pada 
daya beli. Secara nominal, seperti pada kasus upah buruh tani dan bangunan, angkanya memang 
naik terus sejak Januari 2019 hingga Mei 2021. Namun, tidak dengan upah riil. 

Ringkasnya, upah riil adalah upah yang menggambarkan daya beli para pekerja. Upah aktual 
yang mereka terima memang meningkat, tapi harga barang dan jasa yang mereka butuhkan 
juga terus menanjak. Upah riil dalam data BPS terbaru jelas menunjukkan daya beli para pekerja 
terus melorot. 

Pada Mei tahun ini, BPS mengumumkan upah nominal buruh tani sebesar Rp56.710 per hari. 
Dibandingkan posisi Januari 2019, ada kenaikan 5,79 persen atau setara dengan Rp3.106. 
Namun, upah riil yang diterima pekerja di sektor pertanian ini justru menyusut 0,37 persen atau 
lebih rendah Rp197. 

Hal yang sama terjadi dengan upah harian buruh bangunan. Secara aktual, upah buruh 
bangunan pada Mei 2021 naik 2,92 persen atau Rp2.583 dibandingkan posisi Januari 2019. 
Namun, upah riilnya malah turun 1,93 persen atau setara dengan Rp1.676. 
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Penurunan upah riil ini sesungguhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan buruh tani dan 
bangunan pada Mei 2021 justru lebih buruk dibandingkan Januari 2019. Manfaat upah yang 
diterima buruh tani dan bangunan terus menurun. 

Hati-hatilah dengan jebakan ilusi nominal. 
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Judul Daftar Lowongan Kerja Bandung Paling Baru Akhir Juni 2021, Berikut 
Nama Posisi dan Perusahaannya 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Ledakan Tangki di Bandung 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/27/daftar-lowongan-kerja-
bandung-paling-baru-akhir-juni-2021-berikut-nama-posisi-dan-
perusahaannya 

Jurnalis Widia Lestari 

Tanggal 2021-06-27 23:01:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Ada kabar bagus untuk yang mencari lowongan kerja Bandung . Nah, ada info loker paling baru 
pada Juni 2021 . Ada beberapa perusahaan yang tengah membuka lowongan kerja terbaru di 
Bandung. Dihimpun TribunJabar.id dari laman Karir Hub Kemnaker, lowongan itu dibuka oleh PT 
Para Bandung Propertindo - The Trans Luxury Hotel, Karya Utamaputra Mandiri, hingga Mitla 
Itlaboratory Indonesia. 

 

DAFTAR LOWONGAN KERJA BANDUNG PALING BARU AKHIR JUNI 2021, BERIKUT 
NAMA POSISI DAN PERUSAHAANNYA 

Ada kabar bagus untuk yang mencari lowongan kerja Bandung . Nah, ada info loker paling baru 
pada Juni 2021 . 

Ada beberapa perusahaan yang tengah membuka lowongan kerja terbaru di Bandung. 

Dihimpun TribunJabar.id dari laman Karir Hub Kemnaker, lowongan itu dibuka oleh PT Para 
Bandung Propertindo - The Trans Luxury Hotel, Karya Utamaputra Mandiri, hingga Mitla 
Itlaboratory Indonesia. 

Berikut adalah info lengkapnya: 1. PT. Para Bandung Propertindo, The Trans Luxury Hotel - 
Cibangkong, Batununggal, Bandung, Lowongan Server Deskripsi pekerjaan: Pramusaji di The 
Restaurant. 

Persyaratan khusus: Berpengalaman menjadi server. 

Jenis pekerjaan: Kontrak Rentang gaji: Rp 3.743.000,00 Lowongan: 2 lowongan dibuka. 

Pendidikan minimal: Diploma Rentang usia: 20-30 tahun. 

Status: Lajang. 
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Minimal pengalaman: Fresh graduate. 

Untuk info lebih lengkap, akses laman berikut ini: LINK. 

2. Karya Utamaputra Mandiri - Cigondewah Kaler, Bandung Kulon, Bandung Lowongan Graphic 
Designer Deskripsi pekerjaan: - S1 Desain Komunikasi Visual - Mampu berkomunikasi dengan 
baik. 

- Teliti dan gesit dalam melakukan pekerjaan. 

- Menguasai Blender, Photoshop, dan Adobe Illustrator. 

- Memiliki kemampuan dalam editing dan advertising. 

- Kreatif dan inovatif dalam membuat konten di Social Media. 

- Mumpulkan ide, data, serta melakukan riset serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu 
konten. 

- Menghasilkan konten yang benar-benar sesuai dengan identitas dan branding yang 
diinginkan,terus berusaha untuk memenuhi tujuan yang disepakati dari sebuah konten 
contohnya: tujuan promosi atau memberi informasi. 

- Sesuaikan konten dengan platform yang dipilih. 

- Evaluasi konten yang telah ditayangkan. 

Persyaratan: - Pria / Wanita maks. usia 26 tahun, pendidkan min. S1 Desain Komunikasi Visual. 

- Mampu berkomunikasi dengan baik. 

- Teliti dan gesit dalam melakukan pekerjaan. 

- Menguasai Blender, Photoshop, dan Adobe Illustrator. 

- Memiliki kemampuan dalam editing dan advertising. 

- Memiliki kemampuan membuat animasi 3D. 

- Kreatif dan inovatif dalam membuat konten di Social Media. 

- Penempatan kerja di Bandung. 

Info lebih lengkap, silakan akses laman berikut ini: LINK. 

3. Mitla Itlaboratory Indonesia - Kebon Pisang, Sumur Bandung, Bandung Lowongan Software 
Development Engineer Deskripsi pekerjaan: - Pengembangan perangkat lunak. 

- Bertanggung jawab atas kode, pengujian, dan debug program komputer di bawah pengawasan 
manajer TI. 

- Menganalisis, merancang, dan menulis spesifikasi untuk program dasar. 

- Buat dokumentasi teknis yang benar. 

Persyaratan: - Lulusan dari universitas terkemuka di bidang ilmu komputer dan TIK, IPK minimal 
3,00 dengan pengalaman Pengembangan Perangkat Lunak minimal 2 tahun. (Fresh Graduate 
dipersilahkan). 
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- Keterampilan pengembangan setidaknya satu atau lebih bahasa pemrograman: JavaScript, 
TypeScript, PHP, Java dan C# setidaknya satu atau lebih database relasional: PostgreSQL, 
MySQL, SQL Server, dan SQLite. 

- Akrab dengan AWS/GCP. 

- Akrab dengan GIT/SVN. 

- Kemahiran bahasa Inggris (skor TOEFL minimum: 450). 

- Lebih suka orang yang berhati-hati dan sabar. 

Untuk info lebih lengkap, silakan akses laman berikut ini: LINK Itulah informasi mengenai 
lowongan kerja Bandung . 

Sebelum melamar, jangan lupa untuk teliti terlebih dahulu lokernya, jangan sampai Anda tertipu 
lowongan palsu. 

(Tribunjabar.id/Yongky Yulius). 
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Judul 131 Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Dipulangkan 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1477175/131-pekerja-migran-bermasalah-
dari-malaysia-dipulangkan 

Jurnalis Muhammad Hendartyo 

Tanggal 2021-06-27 22:34:00 

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 - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani 
karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat 

negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Dalam rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita 
laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 pekerja migran 63 laki-laki dan 68 perempuan 

negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Saat ini masih dalam penanganan karantina di Garuda, satu 
orang lahiran, dan enam orang dikategorikan kontak erat dengan yang positif. Jadi hanya 131 
PMIB/ WNI dalam status fit to fly 

negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung 
oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke 
daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan kembali PCR 
sehari sebelum pemulangan ke daerah asal 

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 
(PMIB)/Warga Negara Indonesia ( WNI ) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia 
melalui Bandara Soekarno - Hatta, Banten, hari ini, 27 Juni 2021. Ke-131 PMIB / WNI yang tiba 
pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. "Sebelum kembali 
daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, 
Jakarta Pusat," kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
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Kerja Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Suhartono dalam keterangan tertulis, Ahad, 
27 Juni 2021. 

 

131 PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DARI MALAYSIA DIPULANGKAN 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah ( PMIB 
)/Warga Negara Indonesia ( WNI ) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
Bandara Soekarno - Hatta, Banten, hari ini, 27 Juni 2021. Ke-131 PMIB / WNI yang tiba pada 
pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. 

"Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet 
Kemayoran, Jakarta Pusat," kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Suhartono dalam keterangan 
tertulis, Ahad, 27 Juni 2021. 

Dia mengatakan bahwa ke-131 pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia tersebut terdiri 
dari 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan. 

"Dalam rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 
131 pekerja migran 63 laki-laki dan 68 perempuan," ujarnya. 

Suhartono mengatakan berdasarkan informasi dari Kemlu, awalnya data kepulangan kelompok 
rentan gelombang kedua ini berjumlah 148 orang. Namun terdapat 10 orang yang gagal terbang 
dikarenakan positif Covid-19. 

"Saat ini masih dalam penanganan karantina di Garuda, satu orang lahiran, dan enam orang 
dikategorikan kontak erat dengan yang positif. Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to 
fly," ujar dia. 

Selanjutnya, pekerja migran dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing enam orang, 
disusul Jawa Tengah empat, Jambi tiga, Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah dua, dan 
Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta masing-masing satu 
orang. 

"Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan 
anggaran pelindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos," kata Suhartono. 

Dia menambahkan pelaksanaan pemulangan 131 pekerja migran ini dilaksanakan dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan. "Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan kembali PCR 
sehari sebelum pemulangan ke daerah asal," kata dia. 
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Judul Indonesia, Netherlands Discuss Recruitment of Nurses, Caregivers 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Belanda 

Halaman/URL https://go.kompas.com/read/2021/06/27/221931074/indonesia-
netherlands-discuss-recruitment-of-nurses-caregivers 

Jurnalis Junelia Novi 

Tanggal 2021-06-27 22:19:00 

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 - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) We welcome the plan to 
evaluate and extend the MoU [memorandum of understanding] on social protection. We believe 
that this cooperation can improve social protection for workers 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) This is certainly a good 
opportunity for the placement of specified skilled workers from Indonesia in the health sector 
[caregiving services] 

positive - Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) The Dutch government will 
support this program so it can be a solution in developing social community-based competencies, 
and the Indonesian government also welcomes the potential for cooperation of the two countries 
in supporting priority issues 

 

Ringkasan 

Indonesia and the Netherlands have agreed to negotiate on the extension of social protection 
cooperation which had ended recently. The plan was conveyed by the Dutch delegation during 
a meeting with the secretary-general of Indonesia's Manpower Ministry Anwar Sanusi on the 
sidelines of the G20 meeting, where the officials of both countries discussed issues on manpower. 

 

INDONESIA, NETHERLANDS DISCUSS RECRUITMENT OF NURSES, CAREGIVERS 

Indonesia and the Netherlands have agreed to negotiate on the extension of social protection 
cooperation which had ended recently. 

The plan was conveyed by the Dutch delegation during a meeting with the secretary-general of 
Indonesia's Manpower Ministry Anwar Sanusi on the sidelines of the G20 meeting, where the 
officials of both countries discussed issues on manpower. 
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"We welcome the plan to evaluate and extend the MoU [memorandum of understanding] on 
social protection. We believe that this cooperation can improve social protection for workers," 
said Hindun Anisah, a special staff of the Manpower Minister on Friday, June 25. 

Hindun went on to say that the officials of both nations also discussed the recruitment and 
placement of the Indonesian migrant workers, known by its Indonesian acronym PMI, in the 
caregiving services. The Netherlands has many job opportunities for nurses and caregivers due 
to the increasing number of its elderly population. 

"This is certainly a good opportunity for the placement of specified skilled workers from Indonesia 
in the health sector [caregiving services]," said Hindun. 

Meanwhile, Reza Hafiz Akbar, a special staff for the Manpower Minister, said during the meeting, 
the Dutch officials also committed to supporting the creation of sustainable jobs and the inclusive 
labor market as well as the development of human capacity for sustainable productivity growth. 

The creation of sustainable jobs aims to support workers with disabilities to enter the labor 
market through the provision of job training programs and the provision of social protection. 
Meanwhile, the job training programs are not only the responsibility of the government, but they 
also involve all parties, including employers and labor unions, according to the Dutch officials. 

The officials also touched on community-based vocational training which is one of Indonesia's 
priority issues. As of now, the Manpower Ministry has established 2,127 Community Work 
Training Centers to improve the skills of Indonesian human resources. 

"The Dutch government will support this program so it can be a solution in developing social 
community-based competencies, and the Indonesian government also welcomes the potential 
for cooperation of the two countries in supporting priority issues," said Reza. 
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Judul KBRI Abu Dhabi Vaksinasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL https://nasional.okezone.com/read/2021/06/27/337/2431704/kbri-abu-
dhabi-vaksinasi-pekerja-migran-indonesia-bermasalah 

Jurnalis Tim Okezone 
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News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Husin Bagis (Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab) Alhamdulillah, sebagai salah 
satu upaya melindungi WNI termasuk PMI, kami akhirnya berhasil menyelenggarakan program 
vaksinasi untuk PMI-B di KBRI Abu Dhabi tanpa pungutan biaya atau gratis. Kami secara khusus 
ingin mengucapkan terima kasih kepada MOFAIC dan MOHAP yang telah secara erat 
berkomunikasi dan berupaya mendukung kami sehingga program vaksinasi untuk PMI-B ini 
terselenggara dengan baik 

 

Ringkasan 

Pekerja migran Indonesia bermasalah (PMI-B) mendapatkan vaksinasi Covid-19, pada Minggu 
(27/6/2021). Bertempat di KBRI Abu Dhabi, 19 orang PMI-B berhasil memperoleh vaksinasi 
dengan jenis vaksin Pfizer, dari total 22 yang terdaftar. Sebanyak 19 orang PMI-B tersebut adalah 
mereka yang ditampung di penampungan/shelter KBRI Abu Dhabi, sementara 3 (tiga) lainnya 
merupakan PMI-B undocumented yang berasal dari luar tempat penampungan. 

 

KBRI ABU DHABI VAKSINASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH 

Pekerja migran Indonesia bermasalah (PMI-B) mendapatkan vaksinasi Covid-19, pada Minggu 
(27/6/2021). Bertempat di KBRI Abu Dhabi, 19 orang PMI-B berhasil memperoleh vaksinasi 
dengan jenis vaksin Pfizer, dari total 22 yang terdaftar. 

Sebanyak 19 orang PMI-B tersebut adalah mereka yang ditampung di penampungan/shelter 
KBRI Abu Dhabi, sementara 3 (tiga) lainnya merupakan PMI-B undocumented yang berasal dari 
luar tempat penampungan. 

Adapun 3 orang PMI-B yang belum dapat divaksinasi disebabkan karena kondisi kesehatan. 
Meskipun demikian, KBRI Abu Dhabi akan memfasilitasi vaksinasi ketiga orang PMI-B dimaksud 
pada kegiatan vaksinasi selanjutnya yang dijadwalkan pada 18 Juli 2021, setelah dinyatakan 
sehat oleh pihak dokter. 
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Vaksinasi kepada PMI-B diberikan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing 
PMI-B dan situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Sebelum menerima 
vaksinasi, seluruh calon penerima vaksinasi akan dicek kesehatannya untuk menentukan masuk 
ke dalam kategori eligible group atau exemption group. 

"Alhamdulillah, sebagai salah satu upaya melindungi WNI termasuk PMI, kami akhirnya berhasil 
menyelenggarakan program vaksinasi untuk PMI-B di KBRI Abu Dhabi tanpa pungutan biaya 
atau gratis. Kami secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada MOFAIC dan MOHAP 
yang telah secara erat berkomunikasi dan berupaya mendukung kami sehingga program 
vaksinasi untuk PMI-B ini terselenggara dengan baik," ungkap Dubes Husin Bagis melalui 
keterangan tertulis. 

Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama KBRI Abu Dhabi bekerjasama dengan Pemerintah 
Persatuan Emirat Arab (PEA) c.q. Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional 
(MOFAIC) dan Kementerian Kesehatan dan Pencegahan (MOHAP). 

Pelaksanaan program vaksinasi bagi PMI-B diharapkan dapat berjalan secara rutin sehingga PMI-
B undocumented yang berada di PEA dapat diberikan akses terhadap vaksin. Rencananya tidak 
hanya di Abu Dhabi, penyelenggaraan program vaksinasi bagi PMI-B yang berada di dalam 
penampungan KJRI Dubai bekerjasama dengan MOFAIC dan MOHAP, juga akan dilaksanakan 
pada 28 Juni 2021. 

(Ari). 
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Judul Pemerintah Kembali Pulangkan 131 PMI Bermasalah dari Negeri Jiran 

Nama Media detik.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5622204/pemerintah-kembali-
pulangkan-131-pmi-bermasalah-dari-negeri-jiran 

Jurnalis Angga Laraspati 

Tanggal 2021-06-27 21:26:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dalam rombongan kali ini, balita ada 
3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 
perempuan 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Saat ini masih dalam penanganan 
karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan kontak erat dengan yang positif. 
Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to fly 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Biaya pemulangan dari Malaysia ke 
Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran perlindungan WNI. 
Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan 
PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal 

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 pekerja migran Indonesia bermasalah 
(PMIB)/Warga Negara Indonesia kelompok rentang gelombang kedua dari Malaysia. 
Sebelumnya, pemerintah telah memulangkan 145 orang beberapa waktu yang lalu. Sebanyak 
131 PMIB/WNI tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari ini pada pukul 14.00 menggunakan 
pesawat Garuda Indonesia. Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani karantina 
selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 

 

PEMERINTAH KEMBALI PULANGKAN 131 PMI BERMASALAH DARI NEGERI JIRAN 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 pekerja migran Indonesia bermasalah 
(PMIB)/Warga Negara Indonesia kelompok rentang gelombang kedua dari Malaysia. 
Sebelumnya, pemerintah telah memulangkan 145 orang beberapa waktu yang lalu. 



 

34 
 

Sebanyak 131 PMIB/WNI tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari ini pada pukul 14.00 
menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani 
karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan ke-131 PMIB yang dideportasi dari 
Malaysia tersebut terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan. 

"Dalam rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 
131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 perempuan," ujar Suhartono dalam keterangan tertulis, 
Minggu (27/6/2021) Suhartono mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kemlu, awalnya 
data kepulangan kelompok rentan gelombang kedua ini berjumlah 148 orang. Namun terdapat 
10 orang yang gagal terbang dikarenakan positif COVID-19. 

"Saat ini masih dalam penanganan karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan 
kontak erat dengan yang positif. Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to fly," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Suhartono menjelaskan 131 orang yang dipulangkan berasal dari 17 provinsi. 
Terbanyak berasal dari Jawa Timur dan Sumatera Utara sebanyak 36 orang, Jawa Barat (10), 
dan diikuti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung masing-masing 7 orang. 

Selanjutnya, PMIB/WNI dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 6 orang, disusul Jawa 
Tengah (4), Jambi (3), Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah (2), dan Kalimantan Barat, Riau, 
Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta masing-masing 1 orang. 

"Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan 
anggaran perlindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos, " kata Suhartono. 

Suhartono menambahkan, pelaksanaan pemulangan 131 PMIB/WNI ini dilaksanakan dengan 
tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

"Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke 
daerah asal," tuturnya. 
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Jurnalis Merdeka 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dalam rombongan kali ini, balita ada 
3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 
perempuan 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Saat ini masih dalam penanganan 
karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan kontak erat dengan yang positif. 
Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to fly 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Biaya pemulangan dari Malaysia ke 
Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI. Sedangkan 
pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan 
PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal 

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 
(PMIB)/Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, pada Minggu (27/6/2921). Ke-131 PMIB/WNI yang 
tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum kembali 
daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, 
Jakarta Pusat. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan bahwa ke-131 PMIB 
yang dideportasi dari Malaysia tersebut terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan. 
"Dalam rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 
131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 perempuan," ujarnya. 
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PEMERINTAH KEMBALI FASILITASI PEMULANGAN 131 PMIB DARI MALAYSIA 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 
(PMIB)/Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, pada Minggu (27/6/2921). Ke-131 PMIB/WNI yang 
tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum kembali 
daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, 
Jakarta Pusat. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan bahwa ke-131 PMIB yang 
dideportasi dari Malaysia tersebut terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan. "Dalam 
rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 
PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 perempuan," ujarnya. 

Suhartono mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kemlu, awalnya data kepulangan 
kelompok rentan gelombang kedua ini berjumlah 148 orang. Namun terdapat 10 orang yang 
gagal terbang dikarenakan positif Covid-19. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono(c)2021 "Saat ini masih dalam penanganan 
karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan kontak erat dengan yang positif. 
Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to fly," ujarnya. 

Lebih lanjut, Suhartono menjelaskan bahwa 131 orang yang dipulangkan berasal dari 17 Provinsi. 
Terbanyak berasal dari Jawa Timur dan Sumatera Utara sebanyak 36 orang, Jawa Barat (10), 
dan diikuti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung masing-masing 7 orang. 

Selanjutnya, PMIB/WNI dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 6 orang, disusul Jawa 
Tengah (4), Jambi (3), Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah (2), dan Kalimantan Barat, Riau, 
Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta masing-masing 1 orang. 

"Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan 
anggaran pelindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos, " kata Suhartono. 

Suhartono menambahkan, pelaksanaan pemulangan 131 PMIB/WNI ini dilaksanakan dengan 
tetap memperhatikan protokol kesehatan. "Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan 
kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal," katanya. [hhw]. 
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Narasumber 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dalam rombongan kali ini, balita 
ada tiga orang yaitu dua balita laki-laki dan satu perempuan 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Saat ini masih dalam penanganan 
karantina di Malaysia, satu orang lahiran, dan enam orang dikategorikan kontak erat dengan 
yang positif. Jadi, hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to fly 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Biaya pemulangan dari Malaysia ke 
Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI. Sedangkan 
pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemensos 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan 
PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal 

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah 
kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), 
Banten, pada Minggu (27/6). Ratusan PMI Bermasalah itu tiba pukul 14.00 WIB dengan 
menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum kembali ke daerah asal, mereka akan 
menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 

 

PEMERINTAH KEMBALI FASILITASI PEMULANGAN 131 PMI BERMASALAH DARI 
MALAYSIA 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah 
kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), 
Banten, pada Minggu (27/6). 
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Ratusan PMI Bermasalah itu tiba pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda 
Indonesia. Sebelum kembali ke daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari 
di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono mengatakan bahwa ratusan PMI Bermasalah 
yang dideportasi dari Malaysia itu terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 perempuan. 

"Dalam rombongan kali ini, balita ada tiga orang yaitu dua balita laki-laki dan satu perempuan," 
ujar Suhartono. 

Dia menjelaskan berdasarkan informasi dari Kemlu, awalnya data kepulangan kelompok rentan 
gelombang kedua ini berjumlah 148 orang, tetapi ada 10 orang yang gagal terbang lantaran 
positif Covid-19. 

"Saat ini masih dalam penanganan karantina di Malaysia, satu orang lahiran, dan enam orang 
dikategorikan kontak erat dengan yang positif. Jadi, hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to 
fly," ujarnya. 

Suhartono menjelaskan bahwa 131 orang yang dipulangkan berasal dari 17 Provinsi. Terbanyak 
dari Jawa Timur dan Sumatera Utara sebanyak 36 orang, Jawa Barat (10), NTB, NTT, dan 
Lampung masing-masing 7 orang. 

Selanjutnya, PMI Bermasalah dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 6 orang, disusul 
Jawa Tengah (4), Jambi (3), Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah (2), dan Kalimantan Barat, 
Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta masing-masing 1 orang. 

"Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan 
anggaran pelindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemensos," tutur Suhartono. 

Pelaksanaan pemulangan 131 PMI Bermasalah itu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan. "Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan kembali PCR sehari sebelum 
pemulangan ke daerah asal," kata Suhartono. (*/jpnn). 
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neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dalam rombongan kali ini, balita ada 
3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 PMIB, 63 laki-laki dan 68 
perempuan 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Saat ini masih dalam penanganan 
karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan kontak erat dengan yang positif. 
Jadi hanya 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dalam status fit to fly 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Biaya pemulangan dari Malaysia ke 
Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI. Sedangkan 
pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan 
PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja 
Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) atau Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan 
gelombang kedua dari Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Minggu (27/6/2021). 
Ke-131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang tiba pada pukul 14.00 WIB dengan 
menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani 
karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 

 

KEMNAKER PULANGKAN 131 PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DARI MALAYSIA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja 
Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) atau Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan 
gelombang kedua dari Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Minggu (27/6/2021). 
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Ke-131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang tiba pada pukul 14.00 WIB dengan 
menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani 
karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan ke-131 PMIB yang dideportasi dari 
Malaysia tersebut terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan. 

"Dalam rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 
131 PMIB, 63 laki-laki dan 68 perempuan," ujarnya. 

Suhartono mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kemlu, awalnya data kepulangan 
kelompok rentan gelombang kedua ini berjumlah 148 orang. Namun terdapat 10 orang yang 
gagal terbang dikarenakan positif COVID-19. 

"Saat ini masih dalam penanganan karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan 
kontak erat dengan yang positif. Jadi hanya 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dalam 
status fit to fly," katanya. 

Lebih lanjut, dari 131 orang yang dipulangkan berasal dari 17 Provinsi. Terbanyak berasal dari 
Jawa Timur dan Sumatera Utara sebanyak 36 orang, Jawa Barat (10), dan diikuti Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung masing-masing 7 orang. 

Selanjutnya, PMIB/WNI dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 6 orang, disusul Jawa 
Tengah (4), Jambi (3), Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah (2), dan Kalimantan Barat, Riau, 
Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta masing-masing 1 orang. 

"Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan 
anggaran pelindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos, " kata Suhartono. 

Suhartono menambahkan, pelaksanaan pemulangan 131 PMIB/WNI ini dilaksanakan dengan 
tetap memperhatikan protokol kesehatan. "Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan 
kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal," pungkasnya. 
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Narasumber 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dalam rombongan kali ini, balita ada 
3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 
perempuan 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Saat ini masih dalam penanganan 
karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan kontak erat dengan yang positif. 
Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to fly 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Biaya pemulangan dari Malaysia ke 
Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI. Sedangkan 
pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan 
PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal 

 

Ringkasan 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 
(PMIB)/Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, pada Minggu (27/6/2921). Ke-131 PMIB/WNI yang 
tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum kembali 
daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, 
Jakarta Pusat. 

 

PEMERINTAH KEMBALI FASILITASI PEMULANGAN 131 PMIB DARI MALAYSIA 

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 
(PMIB)/Warga Negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui 
Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, pada Minggu (27/6/2921). 
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Ke-131 PMIB/WNI yang tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda 
Indonesia. Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di 
Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan bahwa ke-131 PMIB yang 
dideportasi dari Malaysia tersebut terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan. 

"Dalam rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 
131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 perempuan," ujarnya. 

Suhartono mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kemlu, awalnya data kepulangan 
kelompok rentan gelombang kedua ini berjumlah 148 orang. Namun terdapat 10 orang yang 
gagal terbang dikarenakan positif COVID-19. 

"Saat ini masih dalam penanganan karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan 
kontak erat dengan yang positif. Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to fly," ujarnya. 

Lebih lanjut, Suhartono menjelaskan bahwa 131 orang yang dipulangkan berasal dari 17 Provinsi. 
Terbanyak berasal dari Jawa Timur dan Sumatera Utara sebanyak 36 orang, Jawa Barat (10), 
dan diikuti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung masing-masing 7 orang. 

Selanjutnya, PMIB/WNI dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 6 orang, disusul Jawa 
Tengah (4), Jambi (3), Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah (2), dan Kalimantan Barat, Riau, 
Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta masing-masing 1 orang. 

"Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan 
anggaran pelindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos, " kata Suhartono. 

Suhartono menambahkan, pelaksanaan pemulangan 131 PMIB/WNI ini dilaksanakan dengan 
tetap memperhatikan protokol kesehatan. "Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan 
kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal," katanya. 
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Nama Media kompas.com 

Newstrend Pemulangan PMI Malaysia 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/27/185236226/131-pekerja-
migran-bermasalah-gelombang-2-dideportasi-dari-malaysia 

Jurnalis Kiki Safitri 

Tanggal 2021-06-27 18:52:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 
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Narasumber 

negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja) Pemulangan kelompok rentan gelombang kedua berjumlah 131 PMIB/WNI melalui 
Bandara Soekarno Hatta, tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda 

negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja) Terdapat 10 orang yang gagal terbang dikarenakan Covid-19 dan saat ini masih dalam 
penanganan karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 orang dikategorikan kontak erat 
memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Jadi hanya 131 PMIB/WNI dalam status fit 
to fly 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja) Keseluruhan PMIB/WNI setelah tiba di Soetta akan melalui proses karantina selama 5 hari 
di wisma atlet dan akan dilakukan PCR setelah tiba di wisma atlet dan 1 hari sebelum pemulangan 
ke daerah asal 

 

Ringkasan 

Sebanyak 131 pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dideportasi dari Malaysia hari ini, 
Minggu (27/6/2021). "Pemulangan kelompok rentan gelombang kedua berjumlah 131 PMIB/WNI 
melalui Bandara Soekarno Hatta, tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat 
Garuda," kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
(Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono kepada Kompas.com . 

 

131 PEKERJA MIGRAN BERMASALAH GELOMBANG 2 DIDEPORTASI DARI 
MALAYSIA 

Sebanyak 131 pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dideportasi dari Malaysia hari ini, 
Minggu (27/6/2021). "Pemulangan kelompok rentan gelombang kedua berjumlah 131 PMIB/WNI 
melalui Bandara Soekarno Hatta, tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat 
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Garuda," kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
(Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono kepada Kompas.com . 

Adapun rincian kepulangan PMIB tersebut yakni laki-laki dewasa 61 orang dan perempuan 
dewasa 67 orang (1 orang sedang hamil, 1 orang sakit kanker, dan 1 orang sakit maag) tetapi 
dalam status fit to fly . 

Selain itu, ada dua balita laki-laki dan satu balita perempuan. 

Berdasarkan informasi dari Kemenlu, data kepulangan kelompok rentan gelombang kedua 
awalnya berjumlah 148 org PMIB/ WNI, tetapi terdapat 17 orang yang gagal berangkat karena 
masalah kesehatan. 

"Terdapat 10 orang yang gagal terbang dikarenakan Covid-19 dan saat ini masih dalam 
penanganan karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 orang dikategorikan kontak erat 
memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Jadi hanya 131 PMIB/WNI dalam status fit 
to fly," jelas Suhartono. 

Adapun biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemenlu dengan 
menggunakan anggaran pelindungan WNI. 

Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemensos. 

Suhartono menjelaskan, pelaksanaan pemulangan 131 PMIB/WNI ini dilaksanakan dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan. 

Ia memastikan setibanya di tanah air, seluruh PMIB/WNI menjalani proses karantina di wisma 
atlet. 

"Keseluruhan PMIB/WNI setelah tiba di Soetta akan melalui proses karantina selama 5 hari di 
wisma atlet dan akan dilakukan PCR setelah tiba di wisma atlet dan 1 hari sebelum pemulangan 
ke daerah asal," tambah Suhartono. 

Adapun pemulangan 131 PMIB/WNI tersebut berasal dari 17 Provinsi, meliputi Aceh 6 orang, 
Jambi 3 orang, Jawa Barat 10 orang, Jawa Tengah 4 orang, Jawa Timur 36 orang, Kalimantan 
Barat 1 orang, Kepulauan Riau 1 orang, Lampung 7 orang, NTB 7 orang, NTT 7 orang, Riau 1 
orang, Sulawesi Barat 1 orang, Sulawesi Tengah 2 orang, Sumatera Barat 2 orang, Sumatera 
Selatan 6 orang, Sumatera Utara 36 orang, dan Yogyakarta 1 orang. 
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Narasumber 

neutral - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja) Sehingga total berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 63 orang dan 
perempuan sebanyak 68 orang 

neutral - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja) Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status fit to fly 

positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja) Pelaksanaan pemulangan 131 PMIB/WNI ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan, yg mana keseluruhan PMIB/WNI setelah tiba di Soetta akan melalui proses 
karantina selama 5 hari di wisma atlet dan akan dilakukan PCR setelah tiba di wisma atlet dan 1 
hari sebelum pemulangan ke daerah asal 

 

Ringkasan 

Siang ini dilakukan pemulangan gelombang kedua korban deportasi 131 PMIB/WNI melalui 
Bandara Soetta. Kelompok ini tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Garuda 
Indonesia. Berdasarkan gender, kelompok ini terdiri atas laki-laki 61 orang, perempuan 67 orang 
(terdapat wanita hamil 1 orang, sakit kanker 1 orang, sakit maag 1 orang namun dalam status 
fit to fly), 2 balita laki-laki, 1 balita perempuan. 

 

131 WNI KORBAN DEPORTASI MALAYSIA KARANTINA DI WISMA ATLET 

Siang ini dilakukan pemulangan gelombang kedua korban deportasi 131 PMIB/WNI melalui 
Bandara Soetta. Kelompok ini tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat Garuda 
Indonesia. 

Berdasarkan gender, kelompok ini terdiri atas laki-laki 61 orang, perempuan 67 orang (terdapat 
wanita hamil 1 orang, sakit kanker 1 orang, sakit maag 1 orang namun dalam status fit to fly), 
2 balita laki-laki, 1 balita perempuan. 



 

46 
 

"Sehingga total berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 63 orang dan perempuan 
sebanyak 68 orang," ujar Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono di Jakarta, Minggu (27/6/2021). 

Berdasarkan informasi dari Kemenlu, data kepulangan kelompok rentan gelombang kedua 
awalnya berjumlah 148 orang PMIB/ WNI, namun terdapat 10 orang yang gagal terbang 
dikarenakan Covid-19 dan saat ini masih dalam penanganan karantina di Malaysia, 1 orang 
melahirkan, dan 6 orang dikategorikan kontak erat dengan yang positif. "Jadi hanya 131 PMIB/ 
WNI dalam status fit to fly," ucap Suhartono. 

Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemenlu dengan menggunakan 
anggaran pelindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemensos. 

"Pelaksanaan pemulangan 131 PMIB/WNI ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan, yg mana keseluruhan PMIB/WNI setelah tiba di Soetta akan melalui proses 
karantina selama 5 hari di wisma atlet dan akan dilakukan PCR setelah tiba di wisma atlet dan 1 
hari sebelum pemulangan ke daerah asal," ungkap Suhartono. 

Pemulangan 131 PMIB/WNI tersebut berasal dari 17 provinsi, meliputi: Aceh 6 orang, Jambi 3 
orang, Jawa Barat 10 orang, Jawa Tengah 4 orang, Jawa Timur 36 orang, Kalimantan Barat 1 
orang, Kepulauan Riau 1 orang, Lampung 7 orang, NTB 7 orang, NTT 7 orang, Riau 1 orang, 
Sulawesi Barat 1 orang, Sulawesi Tengah 2 orang, Sumatera Barat 2 orang, Sumatera Selatan 6 
orang, Sumatera Utara 36 orang, dan Yogyakarta 1 orang. (nng). 
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Narasumber 

neutral - Hermono (Dubes RI di Kuala Lumpur) Kita tahu ada sebagian warga negara Indonesia 
yang melakukan pelanggaran keimigrasian dan di depo serta sebagian masa tahanannya sudah 
habis. Sementara kita menunggu proses negosiasi dengan pemerintah Malaysia kita melihat ada 
sejumlah warga kita yang dikategorikan rentan usia lanjut, masalah kesehatan, serta perempuan 
dan anak-anak 

neutral - Hermono (Dubes RI di Kuala Lumpur) Jadi ini adalah kloter kedua yang kita pulangkan 
sebanyak 131 orang dan ini akan kita data lagi yang masuk kelompok rentan akan kita pulangkan 
dan kondisi depo juga sudah tidak kondusif terutama untuk yang lanjut usia, perempuan, dan 
anak-anak yang dari sisi kesehatan kurang baik 

 

Ringkasan 

Sebanyak 131 pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural dari sejumlah tahanan di Depo 
Imigrasi Semenanjung Malaysia dipulangkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia 
dari Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Minggu (27/6). Pemulangan 61 orang laki-laki 
dan 67 perempuan --dari kalangan usia lanjut dan mempunyai masalah kesehatan-- serta tiga 
anak tersebut dibiayai oleh pemerintah Indonesia. 

 

131 PEKERJA NON PROSEDURAL INDONESIA DIPULANGKAN DARI MALAYSIA 

Sebanyak 131 pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural dari sejumlah tahanan di Depo 
Imigrasi Semenanjung Malaysia dipulangkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia 
dari Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Minggu (27/6). 

Pemulangan 61 orang laki-laki dan 67 perempuan --dari kalangan usia lanjut dan mempunyai 
masalah kesehatan-- serta tiga anak tersebut dibiayai oleh pemerintah Indonesia. 

Proses pemulangan disaksikan oleh Dubes RI di Kuala Lumpur Hermono, Wakil Dubes Agung 
Cahaya Sumirat, Koordinator Fungsi Konsuler Rijal Al Huda, Atase Imigrasi Anton Helistiawan, 
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Wakil Atase Imigrasi John Paul, Atase Hukum Sumarsono dan Country Manager Malaysia PT. 
Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fredrik Kasiepo. 

Seluruh proses pemulangan para pekerja migran telah memenuhi ketentuan protokol kesehatan 
dan melalui tes PCR yang negatif. 

Para pekerja gelombang dua tersebut setibanya di Jakarta akan menjalani proses karantina dan 
dilakukan penanganan kepulangan hingga ke daerah asal. 

Para pekerja itu berasal dari Aceh enam orang, Jambi (3), Jawa Barat (10), Jawa Tengah (4), 
Jawa Timur (36), Kalimantan Barat (1), Kepulauan Riau (1), Lampung (7), Nusa Tenggara Barat 
(7), Nusa Tenggara Timur (7), Riau (1), Sulawesi Barat (1), Sulawesi Tengah (2), Sumatera Barat 
(2), Sumatera Selatan(6), Sumatera Utara (36), dan Yogyakarta (1). 

"Kita tahu ada sebagian warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran keimigrasian dan 
di depo serta sebagian masa tahanannya sudah habis. Sementara kita menunggu proses 
negosiasi dengan pemerintah Malaysia kita melihat ada sejumlah warga kita yang dikategorikan 
rentan usia lanjut, masalah kesehatan, serta perempuan dan anak-anak," ujar Dubes Hermono. 

Dia mengatakan bahwa atas pertimbangan kemanusiaan pihaknya secara sepihak memulangkan 
mereka dan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah Indonesia. 

"Jadi ini adalah kloter kedua yang kita pulangkan sebanyak 131 orang dan ini akan kita data lagi 
yang masuk kelompok rentan akan kita pulangkan dan kondisi depo juga sudah tidak kondusif 
terutama untuk yang lanjut usia, perempuan, dan anak-anak yang dari sisi kesehatan kurang 
baik," katanya. 
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negative - Agus Mulyadi (Kepala Dinas Kesehatan Sampang) Sebab akhir - akhir ini diakuinya 
banyak kasus covid-19 di beberapa daerah ditemukan varian baru Covid-19 dari negara luar 

positive - Agus Sumarso (Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja) Para PMI saat tiba di bandara langsung menjalani screning dan 
tes swab antigen untuk mengetahui terjangkit tidaknya Covid-19 

 

Ringkasan 

Untuk memutus mata rantai Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang aktif melakukan 
monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru dipulangkan dari negara 
perantauan. Kepala Dinas Kesehatan Sampang Agus Mulyadi mengungkap monitoring dilakukan 
oleh tim Nakes dari wilayah Puskesmas setempat untuk mengontrol kondisi para PMI agar benar 
- benar bersih dari Covid-19. 

 

CEGAH SEBARAN COVID-19, PEMKAB AKTIF MONITOR PMI 

Untuk memutus mata rantai Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang aktif melakukan 
monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru dipulangkan dari negara 
perantauan. 

Kepala Dinas Kesehatan Sampang Agus Mulyadi mengungkap monitoring dilakukan oleh tim 
Nakes dari wilayah Puskesmas setempat untuk mengontrol kondisi para PMI agar benar - benar 
bersih dari Covid-19. 

"Sebab akhir - akhir ini diakuinya banyak kasus covid-19 di beberapa daerah ditemukan varian 
baru Covid-19 dari negara luar," ucapnya Minggu (27/6/2021). 
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Sementara juga dikatakan Agus Sumarso Kasi Penempatan Tenaga Kerja DPMPTSP dan Naker 
Sampang, bahwa Prokes ketat saat penjemputan TKI yang pulang dari perantauan memang 
menjadi prinsip pemerintah daerah. Hal itu untuk mengantisipasi sebaran Covid-19. 

"Para PMI saat tiba di bandara langsung menjalani screning dan tes swab antigen untuk 
mengetahui terjangkit tidaknya Covid-19," pungkasnya. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Alhamdulillah selama kami berangkat 
dan berada di Catania Italia, kita mengikuti program ini, semuanya berjalan dengan baik, lancar, 
dan sehat walafiat 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sebagaimana ketentuan yang harus 
kita jalani, setiap 2 hari kita harus mengikuti test Covid-19. Dan delegasi yang akan pulang hari 
ini, semua rombongan sudah mendapatkan hasil dan isinya negatif 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Seluruh delegasi akan mengikuti 
protokol kesehatan dengan karantina mandiri. Mohon doanya, semoga kita selalu diberikan 
perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi membantah terkait kabar yang 
menyebutkan, ketua delegasi Indonesia terpapar Covid-19 pada pertemuan Menteri 
Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di 
Italia. Tahun ini, Anwar Sanusi mewakili pertemuan Menteri ketenagakerjaan yang dilaksanakan 
di Catania, Italia, pada 22 hingga 23 Juni 2021. 

 

KEMENAKER BANTAH DELEGASI INDONESIA TERPAPAR COVID-19 DI ITALIA 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi membantah terkait kabar yang 
menyebutkan, ketua delegasi Indonesia terpapar Covid-19 pada pertemuan Menteri 
Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di 
Italia. 

Tahun ini, Anwar Sanusi mewakili pertemuan Menteri ketenagakerjaan yang dilaksanakan di 
Catania, Italia, pada 22 hingga 23 Juni 2021. 
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"Alhamdulillah selama kami berangkat dan berada di Catania Italia, kita mengikuti program ini, 
semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan sehat walafiat," kata Anwar Sanusi dalam siaran 
pers, Minggu (27/6/2021). 

Anwar mengatakan, ketika hendak pulang ke tanah air, pihanya tetap menjalani ketentuan yang 
berlaku, dan seluruh rombongan juga sudah menjalani tes Covid-19 dan hasilnya negatif. 

"Sebagaimana ketentuan yang harus kita jalani, setiap 2 hari kita harus mengikuti test Covid-19. 
Dan delegasi yang akan pulang hari ini, semua rombongan sudah mendapatkan hasil dan isinya 
negatif," kata Anwar. 

Anwar juga memastikan, setibanya di Indonesia, ia dan seluruh delegasi tetap menjalani dan 
tertib pada protokol kesehatan dengan tetap menjalani karantina secara mandiri. 

"Seluruh delegasi akan mengikuti protokol kesehatan dengan karantina mandiri. Mohon doanya, 
semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa," kata dia. 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita juga memaparkan terkait dengan 
kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah G20, tentunya terkait dengan EWG LEMM, kita akan 
siapkan dengan sebaik-baiknya 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita juga sudah menyusun tema-tema 
yang akan kita bahas dan isu-isu yang akan kita ajukan. Dan selama 2 hari ini, kami sudah 
bertemu dengan berbagai negara dalam forum bilateral meeting, kita sampaikan gagasan-
gagasan tersebut dan intinya mereka semuanya fully support 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita berkomitmen untuk menjalankan 
ketiga komitmen ini, di mana 3 isu prioritas dalam komitmen ini telah mencerminkan tantangan 
ketenagakerjaan saat ini dan di masa mendatang 

 

Ringkasan 

Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan 
anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) pada 2022. 
Berakhirnya G20-LEMM di Italia menandakan Indonesia harus mempersiapkan diri sebagai tuan 
rumah atau Presidensi G20-LEMM tahun depan. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan juga 
mulai menyiapkan berbagai hal teknis dan nonteknis untuk pelaksanaan G20-LEMM di Indonesia. 

 

2022, INDONESIA JADI TUAN RUMAH PERTEMUAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 
NEGARA G20 

Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan 
anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) pada 2022. 
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Berakhirnya G20-LEMM di Italia menandakan Indonesia harus mempersiapkan diri sebagai tuan 
rumah atau Presidensi G20-LEMM tahun depan. 

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan juga mulai menyiapkan berbagai hal teknis dan nonteknis 
untuk pelaksanaan G20-LEMM di Indonesia. 

"Kita juga memaparkan terkait dengan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah G20, tentunya 
terkait dengan EWG LEMM, kita akan siapkan dengan sebaik-baiknya," kata Sekretaris Jenderal 
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi melalui siaran pers, Minggu (27/6/2021). 

Tahun ini, Anwar mewakili pertemuan Menteri ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Catania, 
Italia, pada 22 hingga 23 Juni 2021. 

Selama di Italia, pihaknya terus membangun komunikasi dan kerja sama bilateral dengan negara 
maupun lembaga internasional, guna menyukseskan agenda tersebut. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email "Kita juga sudah menyusun tema-tema yang akan kita bahas dan isu-isu yang 
akan kita ajukan. Dan selama 2 hari ini, kami sudah bertemu dengan berbagai negara dalam 
forum bilateral meeting, kita sampaikan gagasan-gagasan tersebut dan intinya mereka 
semuanya fully support," ujar Anwar. 

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut, juga menghasilkan deklarasi bersama 
Menteri Ketenagakerjaan G20, yang intinya bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan 
memberikan yang terbaik dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 Anwar mengatakan, 
Indonesia bersama negara G20 berkomitmen melaksanakan tiga deklarasi yang mencakup tiga 
isu prioritas yakni, penciptaan pekerjaan yang lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja 
perempuan, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja, 
dan memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap mengedepankan aspek 
kemanusiaan (humanis). 

"Kita berkomitmen untuk menjalankan ketiga komitmen ini, di mana 3 isu prioritas dalam 
komitmen ini telah mencerminkan tantangan ketenagakerjaan saat ini dan di masa mendatang," 
jelas Anwar. 
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Narasumber 

negative - Muztazam (Perwakilan Buruh) Ini mata pencaharian bagi buruh. Dengan adanya 
pemangkasan ini bagi buruh atau pekerja yang diberhentikan untuk mata pencahariannya tidak 
ada 

negative - Muztazam (Perwakilan Buruh) Dengan adanya pemberhentian ini, bagi buruh yang 
diberhentikan tidak ada penghasilan lagi. Kami ingin ada solusi lain dari PT. Garam atas 
pemberhentian ini 

neutral - Sukamto (Kepala Pegaraman I) Awal musim produksi garam ini kita memasukkan 
tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan kita. Diawal kita akan masukkan sekitar 129 orang untuk 
persiapan pembuatan garam 

positive - Sukamto (Kepala Pegaraman I) Semoga keputusan ini bisa diterima oleh semua teman-
teman buruh. Karena sekarang memasuki musim produksi karena yang dikerjakan mengolah air 
baru mulai sehingga kita tidak mungkin memasukkan semua pekerja 

 

Ringkasan 

PT Garam (Persero) melakukan pemangkasan jumlah pekerja atau buruh pada area produksi 
Pegaraman 1 Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sekitar 56 orang buruh dirumahkan dan 129 
buruh lainnya akan diikat dengan kontrak baru pada awal produksi garam. Perwakilan buruh, 
Mustazam mengaku, pemberhentian sebagian buruh ini akan cukup memberatkan karena bisa 
berdampak terhadap perekonomian mereka. 

 

AWAL MUSIM PRODUKSI GARAM, PT GARAM KURANGI JUMLAH BURUH 

PT Garam (Persero) melakukan pemangkasan jumlah pekerja atau buruh pada area produksi 
Pegaraman 1 Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sekitar 56 orang buruh dirumahkan dan 129 
buruh lainnya akan diikat dengan kontrak baru pada awal produksi garam. 
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Perwakilan buruh, Mustazam mengaku, pemberhentian sebagian buruh ini akan cukup 
memberatkan karena bisa berdampak terhadap perekonomian mereka. 

"Ini mata pencaharian bagi buruh. Dengan adanya pemangkasan ini bagi buruh atau pekerja 
yang diberhentikan untuk mata pencahariannya tidak ada," ucap Muztazam, Minggu 
(27/6/2021). 

Ia menginginkan ada opsi lain dari PT Garam berkenaan dengan nasib buruh yang masuk dalam 
pemangkasan. Sejauh ini pihaknya masih menunggu jalan keluar terbaik. 

"Dengan adanya pemberhentian ini, bagi buruh yang diberhentikan tidak ada penghasilan lagi. 
Kami ingin ada solusi lain dari PT. Garam atas pemberhentian ini," imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Pegaraman I, Sukamto menjelaskan, pemberhentian sebagian buruh 
dilakukan karena saat ini masih baru memasuki awal musim produksi. Kebutuhan tenaga kerja 
harus menyesuaikan dengan kondisi dilapangan. 

"Awal musim produksi garam ini kita memasukkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan kita. 
Diawal kita akan masukkan sekitar 129 orang untuk persiapan pembuatan garam," kata 
Sukamto. 

Lanjut Sukamto, setelah menghasilkan garam, perusahaan secara periodik akan kebali 
memasukkan buruh yang sekarang diberhentikan sementara. 

"Semoga keputusan ini bisa diterima oleh semua teman-teman buruh. Karena sekarang 
memasuki musim produksi karena yang dikerjakan mengolah air baru mulai sehingga kita tidak 
mungkin memasukkan semua pekerja," jelasnya. 

Untuk diketahui, penyediaan pekerja atau buruh dalam produksi garam, PT Garam menggunakan 
pihak ketiga. Pemenuhan kebutuhan pekerja lapangan ini dikelola oleh pihak ketiga tersebut 
termasuk dalam hal penggajian. 
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Narasumber 

positive - Selina Patta Sumbung (CEO Save the Children Indonesia) Program CLMRS di Save the 
Children sudah dijalankan sejak 2019 dan secara aktif memastikan aktivasi dan koordinasi 
pemantauan yang tepat dan respons yang efektif terhadap masalah pekerja anak 

 

Ringkasan 

Lebih dari 800 ribu pekerja anak menjalani bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (BPTA). Data 
ini disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 
dan menggolongkannya dalam bentuk eksploitasi . Guna mengatasi masalah ini, Menteri PPPA 
Bintang Puspayoga menjelaskan bahwa sejumlah strategi telah diterapkan antara lain dengan 
mengembangkan basis data pekerja anak, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara 
pemangku kepentingan terkait pekerja anak, dan mainstreaming isu pekerja anak dalam 
kebijakan dan program perlindungan khusus anak di kabupaten/kota. 

 

UPAYA MENGURANGI JUMLAH PEKERJA ANAK DI INDONESIA 

Lebih dari 800 ribu pekerja anak menjalani bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (BPTA). Data 
ini disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 
dan menggolongkannya dalam bentuk eksploitasi . 

Guna mengatasi masalah ini, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menjelaskan bahwa sejumlah 
strategi telah diterapkan antara lain dengan mengembangkan basis data pekerja anak, 
memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait pekerja anak, dan 
mainstreaming isu pekerja anak dalam kebijakan dan program perlindungan khusus anak di 
kabupaten/kota. 

Selanjutnya, mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak sebagai 
pendekatan untuk pencegahan pekerja anak, mengembangkan pemantauan dan remediasi 
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pekerja anak, serta mengoordinasikan untuk penanggulangan pekerja anak pada 4 sektor 
prioritas yakni pertanian, perikanan, jasa, dan pariwisata. 

Menteri Bintang juga menyampaikan bahwa di tingkat nasional Lembaga Jaringan 
Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) sejak 2018 
telah menginisiasi forum kemitraan multistakeholders untuk penanggulangan pekerja anak di 
sektor pertanian, yaitu PAACLA Indonesia. 

Forum kemitraan menggandeng unsur pemerintah dari tingkat pusat dan daerah, sektor bisnis, 
dan lembaga-lembaga masyarakat, untuk bersinergi menanggulangi pekerja anak di tingkat 
petani dan pedesaan. Lebih dari 35 organisasi saat ini menjadi anggota aktif PAACLA Indonesia. 

Sementara, pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkomitmen dalam upaya 
penghapusan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk dengan membuat kebijakan 
program menyeluruh, berkesinambungan dalam mengatasi permasalahan pekerja anak dan 
bentuk pekerjaan terburuk anak. 

Serta penarikan pekerja anak dengan melakukan pengawasan norma kerja anak berupa 
perlindungan hak anak dan mengembalikan anak ke dunia pendidikan dari bahaya dunia kerja 
guna terciptanya zona bebas pekerja anak 2022. 

Lembaga masyarakat seperti JARAK dan Save the Children Indonesia juga turut bergerak cepat 
untuk menanggapi tantangan pekerja anak. Salah satunya di sektor pertanian kakao melalui 
program Sistem Pemantauan dan Remediasi pekerja anak / Child Labour Monitoring and 
Remediation System (CLMRS). 

Beberapa gerakan yang sudah dilakukan di antaranya adalah aktivasi CLMRS di 83 desa di 
Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sumatera Barat. Sementara itu JARAK mengembangkan CLMRS 
untuk pekerja anak di sektor pemulung, di 12 Kota di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta dan 
Jawa Timur. 

"Program CLMRS di Save the Children sudah dijalankan sejak 2019 dan secara aktif memastikan 
aktivasi dan koordinasi pemantauan yang tepat dan respons yang efektif terhadap masalah 
pekerja anak," tutur Selina Patta Sumbung, CEO Save the Children Indonesia dalam keterangan 
pers ditulis Sabtu (26/6/2021). 
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neutral - Heryu Purwanto (Kasi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
(Dinperinaker) Kota Pekalongan) Perusahaan yang sudah mendaftar di platform Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kementerian Tenaga Kerja membuka sejumlah posisi lowongan 
kerja, di antaranya bagian produksi, jasa keuangan, marketing dan lainnya 

positive - Heryu Purwanto (Kasi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
(Dinperinaker) Kota Pekalongan) Nanti kami akan membagikan panduan pendaftaran dan link 
untuk buku panduan mendaftar job fair online kepada masyarakat 

 

Ringkasan 

Untuk mengurangi jumlah pengangguran, Pemerintah Kota Pekalongan akan menggelar Job Fair 
secara virtual pada 30 Juni hingga 1 Juli mendatang. Menurut Kepala Seksi Penempatan Kerja 
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Heryu Purwanto, sebanyak 17 
perusahaan dari dalam dan luar Kota Pekalongan telah terdaftar untuk meramaikan Job Fair 
virtual tersebut. 

 

KOTA PEKALONGAN GELAR JOB FAIR VIRTUAL 

Untuk mengurangi jumlah pengangguran, Pemerintah Kota Pekalongan akan menggelar Job Fair 
secara virtual pada 30 Juni hingga 1 Juli mendatang. 

Menurut Kepala Seksi Penempatan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan 
Heryu Purwanto, sebanyak 17 perusahaan dari dalam dan luar Kota Pekalongan telah terdaftar 
untuk meramaikan Job Fair virtual tersebut. 

"Perusahaan yang sudah mendaftar di platform Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) 
Kementerian Tenaga Kerja membuka sejumlah posisi lowongan kerja, di antaranya bagian 
produksi, jasa keuangan, marketing dan lainnya," kata Heryu, Minggu (27/6/2021). 
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Heryu menjelaskan, dalam Job Fair virtual tersebut, setelah perusahaan-perusahaan 
mendaftarkan di Sisnaker, baru pencari kerja bisa mendaftar dengan masuk ke Sisnaker. 

Para pencari kerja diminta mempersiapkan berbagai persyaratan berkas lamaran kerja, seperti 
soft file foto, transkrip nilai, ijazah, daftar riwayah hidup (curriculum vitae) dan lain-lain. 

Semua berkas lamaran tersebut nantinya akan diunggah pada saat mendaftar job fair virtual. 
"Nanti kami akan membagikan panduan pendaftaran dan link untuk buku panduan mendaftar 
job fair online kepada masyarakat," paparnya. 

Job fair tahun ini diselenggarakan secara virtual untuk menghindari kerumunan. Sehingga 
diharapkan dapat mencegah penyebaran serta penularan Covid-19 di Kota Pekalongan. 
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neutral - Hariadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram) Terkait rencana 
penutupan Giant Supermarket di Jalan Panjitilar, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak 
manajemen dan mengusulkan agar 14 karyawannya yang merupakan warga Kota Mataram bisa 
dipekerjakan lagi pada perusahaan mereka yang lain 

neutral - Hariadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram) Namun kita meminta 
agar mereka bisa dipekerjakan lagi pada perusahaan lain yang akan mereka kelola. Usul itu 
diterima dengan baik, namun sejauh ini belum ada kepastian 

negative - Hariadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram) Sementara potensi 
penutupan operasional untuk perusahaan lain, sejauh ini belum ada informasi 

 

Ringkasan 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan 14 
karyawan Giant Supermarket bisa dipekerjakan kembali pada perusahaan mereka yang lain 
sebelum operasional Giant ditutup pada 1 Juli 2021. "Terkait rencana penutupan Giant 
Supermarket di Jalan Panjitilar, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak manajemen dan 
mengusulkan agar 14 karyawannya yang merupakan warga Kota Mataram bisa dipekerjakan lagi 
pada perusahaan mereka yang lain," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram 
Hariadi di Mataram, Ahad (27/6). 

 

DISNAKER USULKAN KARYAWAN GIANT BISA DIPEKERJAKAN LAGI 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan 14 
karyawan Giant Supermarket bisa dipekerjakan kembali pada perusahaan mereka yang lain 
sebelum operasional Giant ditutup pada 1 Juli 2021. "Terkait rencana penutupan Giant 
Supermarket di Jalan Panjitilar, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak manajemen dan 
mengusulkan agar 14 karyawannya yang merupakan warga Kota Mataram bisa dipekerjakan lagi 
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pada perusahaan mereka yang lain," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram 
Hariadi di Mataram, Ahad (27/6). 

Berdasarkan informasi, katanya, pihak Giant yang merupakan milik PT Hero Supermarket Tbk 
(HERO) akan membuka usaha kembali dengan manajemen baru. Dia mengatakan dari hasil 
pendataan jumlah karyawan Giant yang merupakan warga Kota Mataram tercatat 14 orang, tiga 
orang merupakan karyawan tetap dan 11 tenaga kontrak. 

Terkait dengan hak-hak mereka sebelum berhenti bekerja seperti untuk pemberian pesangon 
dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah terpenuhi. "Namun kita meminta agar mereka 
bisa dipekerjakan lagi pada perusahaan lain yang akan mereka kelola. Usul itu diterima dengan 
baik, namun sejauh ini belum ada kepastian," katanya. 

Dia mengatakan dengan adanya rencana penutupan operasional Giant tersebut, maka terdata 
baru 14 pekerja yang dirumahkan pada 2021. "Sementara potensi penutupan operasional untuk 
perusahaan lain, sejauh ini belum ada informasi," katanya. 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita memaparkan terkait dengan 
kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah G20, tentunya terkait dengan EWG LEMM, kita akan 
siapkan dengan sebaik-baiknya 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selama 2 hari ini, kami ada di sini, kita 
sudah bertemu dengan berbagai negara dalam forum bilateral meeting, kita sampaikan gagasan-
gagasan tersebut dan intinya mereka semuanya fully support 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pada intinya, isi komitmen bersama ini 
adalah bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan memberikan yang terbaik dalam 
mengantisipasi pandemi COVID-19 ini 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita berkomitmen untuk menjalankan 
ketiga komitmen ini, di mana 3 isu prioritas dalam komitmen ini telah mencerminkan tantangan 
ketenagakerjaan saat ini dan di masa mendatang 

 

Ringkasan 

Indonesia menyatakan diri siap menjadi tuan rumah pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan 
anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) tahun 2022. Hal ini 
disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi usai mengikuti 
G20-LEMM 2021 di Catania, Italia, mewakili Menaker Ida Fauziyah. 

 

INDONESIA SIAP JADI TUAN RUMAH PERTEMUAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 
G20 TAHUN 2022 

Indonesia menyatakan diri siap menjadi tuan rumah pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan 
anggota G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) tahun 2022. 
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Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi usai 
mengikuti G20-LEMM 2021 di Catania, Italia, mewakili Menaker Ida Fauziyah. 

"Kita memaparkan terkait dengan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah G20, tentunya terkait 
dengan EWG LEMM, kita akan siapkan dengan sebaik-baiknya," kata Sekjen Anwar dalam 
keterangannya, Sabtu (27/6/2021). 

Anwar Sanusi mengatakan pihaknya mulai menyiapkan berbagai hal teknis dan nonteknis untuk 
pelaksanaan G20-LEMM di Indonesia. 

Selama di Italia, delegasi RI terus membangun komunikasi dan kerja sama bilateral dengan 
negara maupun lembaga internasional. 

Indonesia juga menyusun tema-tema yang akan dibahas dan isu-isu yang akan diajukan pada 
pertemuan G20 LEMM tahun 2022. 

"Selama 2 hari ini, kami ada di sini, kita sudah bertemu dengan berbagai negara dalam forum 
bilateral meeting, kita sampaikan gagasan-gagasan tersebut dan intinya mereka semuanya fully 
support," ujarnya. 

Berakhirnya G20-LEMM di Italia, juga menandakan Indonesia harus mempersiapkan diri sebagai 
tuan rumah atau Presidensi G20-LEMM tahun 2022 yang akan berlangsung di Indonesia. 

Anwar bersyukur bahwa kegiatan G20-LEMM di Catania, Italia, berjalan dengan lancar dan baik. 

Sekjen Anwar menjelaskan pertemuan yang berlangsung selama 2 hari tersebut menghasilkan 
deklarasi bersama Menteri Ketenagakerjaan G20. 

"Pada intinya, isi komitmen bersama ini adalah bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan 
memberikan yang terbaik dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 ini," kata Sekjen Anwar. 

Ia pun menyatakan bahwa Indonesia bersama Negara G20 berkomitmen melaksanakan deklarasi 
yang sudah disepakati. 

Deklarasi ini mencakup 3 isu prioritas Presidensi Italia yaitu penciptaan pekerjaan yang lebih baik 
(decent) dan setara bagi pekerja perempuan; penyesuaian sistem perlindungan sosial yang 
adaptif dengan perubahan dunia kerja; dan memastikan pekerjaan digital (platform) dan 
teleworking yang tetap mengedepankan aspek kemanusiaan (humanis). 

Indonesia berkomitmen menjalankan 3 isu prioritas tersebut bersama negara anggota G20-LEMM 
lainnya. 

"Kita berkomitmen untuk menjalankan ketiga komitmen ini, di mana 3 isu prioritas dalam 
komitmen ini telah mencerminkan tantangan ketenagakerjaan saat ini dan di masa mendatang," 
jelas Sekjen Anwar. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Alhamdulillah selama kami berangkat 
dan berada di Catania Italia, kita mengikuti program ini, semuanya berjalan dengan baik, lancar, 
dan sehat wal afiat 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sebagaimana ketentuan yang harus 
kita jalani, setiap 2 hari kita harus mengikuti test Covid-19. Dan delegasi yang akan pulang hari 
ini, semua rombongan sudah mendapatkan hasil dan isinya negatif 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Seluruh delegasi akan mengikuti 
protokol kesehatan dengan karantina mandiri. Mohon doanya, semoga kita selalu diberikan 
perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah kabar ketua delegasi Indonesia (RI) di 
Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-
LEMM) terpapar Covid-19 . Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi . 

 

KEMNAKER BANTAH KETUA DELEGASI RI DI G20 LEMM TERPAPAR COVID-19 DI 
ITALIA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah kabar ketua delegasi Indonesia (RI) di 
Pertemuan Menteri Keenagakerjaan G20 (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-
LEMM) terpapar Covid-19 . Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi . 

"Alhamdulillah selama kami berangkat dan berada di Catania Italia, kita mengikuti program ini, 
semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan sehat wal afiat," kata Anwar Sanusi dalam 
keterangannya, Sabtu (26/6/2021). 
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Diketahui, Sekjen Kemnaker Anwar baru saja usai mengikuti G20-LEMM 2021 di Catania, Italia, 
mewakili Menaker Ida Fauziyah pada 22 hingga 23 Juni 2021. 

Namun tidak ada delegasi RI yang mengikuti G20 LEMM 2021 yang terkonfirmasi Covid-19 . 

Bahkan ia dan delegasi RI dalam pertemuan G20 LEMM rutin melakukan test Covid-19, 
sebagaimana yang telah diatur pihak penyelenggara. 

Sebelum kembali ke Indonesia pun para delegasi RI yang mengikuti pertemuan G20 di Catania 
juga telah menerima hasil test negatif dari Covid-19. 

"Sebagaimana ketentuan yang harus kita jalani, setiap 2 hari kita harus mengikuti test Covid-19 
. Dan delegasi yang akan pulang hari ini, semua rombongan sudah mendapatkan hasil dan isinya 
negatif," kata Anwar. 

Setelah sampai di Indonesia seluruh delegasi harus mengikuti protokol kesehatan dengan 
melakukan karantina mandiri. 

Anwar pun memohon doa kepada masyarakat Indonesia agar selalu diberikan kesehatan dan 
keselamatan. 

"Seluruh delegasi akan mengikuti protokol kesehatan dengan karantina mandiri. Mohon doanya, 
semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa," kata 
Anwar. 
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik rencana 
evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua 
negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini tentu menjadi peluang bagus 
untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan 
caregiver) 

neutral - Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah Belanda akan 
mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi 
berbasis komunitas sosial, dan pemerintah Indonesia juga menyambut baik potensi-potensi kerja 
sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas 

 

Ringkasan 

Dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-sela pertemuan G20, 
Indonesia dan Belanda membahas berbagai peluang kerja sama kedua negara terkait dengan 
ketenagakerjaan. Menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, dalam 
kesempatan ini, hal pertama yang dibahas antara Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi bersama dengan delegasi Belanda adalah kerja sama terkait 
perlindungan sosial yang telah berakhir masa berlakunya. 

 

LANJUTKAN KERJA SAMA, INDONESIA DAN BELANDA BAHAS PENEMPATAN 
PERAWAT UNTUK LANSIA KE BELANDA 

Dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-sela pertemuan G20, 
Indonesia dan Belanda membahas berbagai peluang kerja sama kedua negara terkait dengan 
ketenagakerjaan. 
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Menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, dalam kesempatan ini, hal 
pertama yang dibahas antara Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 
bersama dengan delegasi Belanda adalah kerja sama terkait perlindungan sosial yang telah 
berakhir masa berlakunya. 

Oleh sebab itu, pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama 
melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut. 

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan 
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga 
kerja," kata Hindun, dalam siaran pers, Jumat (25/6/2021). 

Hindun juga mengatakan, pemerintah Indonesia dan Belanda juga membahas rencana 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda. 

Ia mengatakan, peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda terbuka luas, 
karena saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena 
meningkatnya penduduk usia tua. 

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia 
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," tambah Hindun. 

Sementara itu, Staf Khusus Menaker, Reza Hafiz Akbar mengatakan, dalam pertemuan tersebut, 
pemerintah Belanda juga memberikan dukungan terhadap dua isu. 

Pertama, terkait dengan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan pasar tenaga kerja 
yang inklusif menuju perubahan dunia kerja. 

Hal ini bertujuan mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui 
penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial. 

Kedua, pemerintah Belanda juga mendukung terkati dengan pengembangan kapasitas manusia 
untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. 

Menurut pemerintah Belanda, program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, 
namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja. 

Isu yang dibahas lainnya, terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang menjadi salah 
satu isu prioritas Indonesia. 

Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan 
SDM Indonesia. 

"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam 
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial, dan pemerintah Indonesia juga 
menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam 
mendukung implementasi isu-isu prioritas," ujar Reza. 
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Judul Pelatihan Kewirausahaan Terpadu Warga 10 Kecamatan di Jaktim 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Pelatihan Kewirausahaan Terpadu 

Halaman/URL Pg2 

Jurnalis ifand 

Tanggal 2021-06-27 05:50:00 

Ukuran 147x310mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 51.450.000 

News Value Rp 257.250.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

WARGA dari 10 Kecamatan di Jakarta Timur mendapat pelatihan pembuatan aneka kue kering 
dari program pelatihan kewirausahaan terpadu yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja 
Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur. Melalui kegiatan itu, diharapkan akan muncul pelaku 
usaha baru demi meningkatkan perekonomian. Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, 
Andri Yansyah mengatakan, kegiatan yang digelar pihaknya merupakan bentuk Kolaborasi 
dengan PT United Tractors. Diharapkan, dari pelatihan ini para peserta mendapat ilmu dalam 
membuat aneka kue ringan. "Dari ilmu yang didapat, nantinya bisa digunakan untuk 
berwirausaha dan menambah pemasukan warga," katanya, kemarin. 

 

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU WARGA 10 KECAMATAN DI JAKTIM 

WARGA dari 10 Kecamatan di Jakarta Timur mendapat pelatihan pembuatan aneka kue kering 
dari program pelatihan kewirausahaan terpadu yang digelar Suku Dinas Tenaga Kerja 
Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur. Melalui kegiatan itu, diharapkan akan muncul pelaku 
usaha baru demi meningkatkan perekonomian. 

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, kegiatan yang 
digelar pihaknya merupakan bentuk Kolaborasi dengan PT United Tractors. Diharapkan, dari 
pelatihan ini para peserta mendapat ilmu dalam membuat aneka kue ringan. "Dari ilmu yang 
didapat, nantinya bisa digunakan untuk berwirausaha dan menambah pemasukan warga," 
katanya, kemarin. 

Menurut Andri, pelatihan yang digelar sekaligus mengembangkan potensi keterampilan dan 
kemandirian berwirausaha bagi para wirau-sahawan baru. Karena selain menambah pemasukan 
dan meningkatkan perekonomian, akan membuka lapangan kerja baru sekaligus mengurangi 
pengangguran. 

"Kita harapkan peserta mendapatkan keterampilan mengolah aneka kue yang memiliki nilai jual 
tinggi dan diminati masyarakat," ujarnya. 

Andri menambahkan, pelatihan yang digelar merupakan wahana untuk mengembangkan kualitas 
sumber daya manusia. Pasalnya, para peserta umumnya adalah wirausahawan baru maupun 



 

70 
 

yang akan naik kelas. "Kami berharap nantinya akan semakin banyak pelaku usaha baru yang 
ada di wilayah Jakarta Timur," ungkapnya. 

Sementara itu, Plh Kasudin Nakertrans dan Energi Jakarta Timur, Noviar Dinaryanti 
menambahkan, jenis pelatihan yang diberikan hari ini adalah membuat kue cubit dan kue rangi. 
Dua kue ini sangat cocok untuk berwirausaha karena modalnya sedikit namun bisa mendapatkan 
keuntungan besar. "Terlebih dalam membuat kue tersebut, bahan bakunya juga sangat 
sederhana dan mudah didapat," tuturnya. 

Selain mendapat keterampilan, kata Noviar, para peserta juga mendapatkan sertifikat. Bahkan, 
nantinya mereka juga akan mendapat bantuan peralatan membuat kue ringan agar bisa 
dipraktekkan di rumahnya masing-masing. "Mudah-mudahan semua yang didapatkan itu bisa 
berguna bagi warga dan bisa mengembangkan usaha yang akan dirintisnya," katanya. 

(Ifand/ta) 

caption: 

Pelatihan pembuatan kue kering bagi warga Jakarta Timur. 
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Judul RI Bersiap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Forum G20 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/414679/ri-bersiap-jadi-tuan-
rumah-pertemuan-menteri-ketenagakerjaan-g20 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-26 19:35:00 

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 - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pada intinya, isi komitmen bersama ini 
bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan memberikan yang terbaik dalam mengantisipasi 
pandemi covid-19 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita berkomitmen untuk menjalankan 
ketiga komitmen. Di mana 3 isu prioritas dalam komitmen ini telah mencerminkan tantangan 
ketenagakerjaan saat ini dan di masa mendatang 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita juga memaparkan terkait dengan 
kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah G20. Tentunya terkait dengan EWG LEMM, kita akan 
siapkan dengan sebaik-baiknya 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita juga sudah menyusun tema-tema 
yang akan kita bahas dan isu-isu yang akan kita ajukan. Selama 2 hari ini, kita sudah bertemu 
dengan berbagai negara dalam forum bilateral meeting. Kita sampaikan gagasan-gagasan 
tersebut dan intinya mereka semuanya fully support 

 

Ringkasan 

PELAKSANAAN pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and 
Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) telah usai. Dengan berakhirnya pertemuan yang 
berlangsung di Catania, Italia, Indonesia mulai bersiap menjadi presidensi atau tuan rumah untuk 
gelaran G20-LEMM tahun 2022. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, 
yang mewakili Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah, mengikuti rangkaian pertemuan tersebut. 
Pertemuan yang berlangsung selama 2 hari itu menghasilkan deklarasi bersama Menteri 
Ketenagakerjaan G20. 
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RI BERSIAP JADI TUAN RUMAH PERTEMUAN MENTERI KETENAGAKERJAAN G20 

PELAKSANAAN pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 (G20 Labour and 
Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) telah usai. Dengan berakhirnya pertemuan yang 
berlangsung di Catania, Italia, Indonesia mulai bersiap menjadi presidensi atau tuan rumah untuk 
gelaran G20-LEMM tahun 2022. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, yang mewakili Menteri 
Ketenakerjaan Ida Fauziyah, mengikuti rangkaian pertemuan tersebut. Pertemuan yang 
berlangsung selama 2 hari itu menghasilkan deklarasi bersama Menteri Ketenagakerjaan G20. 

"Pada intinya, isi komitmen bersama ini bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan memberikan 
yang terbaik dalam mengantisipasi pandemi covid-19," ungkap Anwar di Catania, pada Jumat 
waktu setempat. 

Indonesia bersama Negara G20 berkomitmen melaksanakan deklarasi yang sudah disepakati. 
Deklarasi ini mencakup 3 isu prioritas Presidensi Italia, yaitu penciptaan pekerjaan yang lebih 
baik (decent) dan setara bagi pekerja perempuan; penyesuaian sistem perlindungan sosial yang 
adaptif dengan perubahan dunia kerja; dan memastikan pekerjaan digital (platform) dan 
teleworking yang tetap mengedepankan aspek kemanusiaan (humanis). 

"Kita berkomitmen untuk menjalankan ketiga komitmen. Di mana 3 isu prioritas dalam komitmen 
ini telah mencerminkan tantangan ketenagakerjaan saat ini dan di masa mendatang," imbuh 
Anwar. 

Selain terkait komitmen bersama, berakhirnya G20-LEMM di Italia juga menandakan Indonesia 
harus mempersiapkan diri sebagai tuan rumah atau Presidensi G20-LEMM tahun 2022 yang akan 
berlangsung di Tanah Air. 

"Kita juga memaparkan terkait dengan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah G20. Tentunya 
terkait dengan EWG LEMM, kita akan siapkan dengan sebaik-baiknya," tuturnya. 

Indonesia mulai menyiapkan berbagai hal teknis dan nonteknis untuk pelaksanaan G20-LEMM di 
Indonesia. Selama di Italia, pihaknya terus membangun komunikasi dan kerja sama bilateral 
dengan negara maupun lembaga internasional, guna menyukseskan agenda tersebut. 

"Kita juga sudah menyusun tema-tema yang akan kita bahas dan isu-isu yang akan kita ajukan. 
Selama 2 hari ini, kita sudah bertemu dengan berbagai negara dalam forum bilateral meeting. 
Kita sampaikan gagasan-gagasan tersebut dan intinya mereka semuanya fully support," pungkas 
Anwar.(OL-11). 
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Judul Remitansi Pekerja Migran Indonesia Merosot 17,5 Persen Imbas Covid-
19 

Nama Media jawapos.com 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/26/06/2021/remitansi-pekerja-
migran-indonesia-merosot-175-persen-imbas-covid-19/ 

Jurnalis (dee/c19/hep) 

Tanggal 2021-06-26 17:34:00 

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 - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Meski mulai 
mengalami kenaikan, jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibandingkan sebelum terjadi 
pandemi Covid-19 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Harus termonitor dan kita juga harus bisa 
meningkatkan kesiapan daerah 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Selain itu, 
akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas 
agar tidak jatuh menjadi penganggur pascapulang 

 

Ringkasan 

Persebaran virus SARS-CoV-2 membatasi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di 
beberapa negara. Tahun lalu jumlah penempatannya turun hingga 59 persen. Remitansi alias 
transfer uang dari negara tempat bekerja juga turun 17,5 persen jika dibandingkan dengan 2019. 
Pada Maret 2020, pemerintah menghentikan penempatan PMI. Itu sesuai dengan Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 151/2020. 

 

REMITANSI PEKERJA MIGRAN INDONESIA MEROSOT 17,5 PERSEN IMBAS COVID-
19 

Persebaran virus SARS-CoV-2 membatasi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di 
beberapa negara. Tahun lalu jumlah penempatannya turun hingga 59 persen. 
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Remitansi alias transfer uang dari negara tempat bekerja juga turun 17,5 persen jika 
dibandingkan dengan 2019. Pada Maret 2020, pemerintah menghentikan penempatan PMI. Itu 
sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 151/2020. 

Kebijakan itu lantas diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan 
Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Mulai saat itu, PMI kembali 
diberangkatkan ke mancanegara. 

"Meski mulai mengalami kenaikan, jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibandingkan 
sebelum terjadi pandemi Covid-19," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Jumat (25/6). 

Airlangga telah berunding dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait 
perlindungan PMI dan keluarganya. Hal itu meliputi perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. 
Baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Itu juga mencakup penempatan dan 
pemberdayaan ekonomi. 

"Concern kita adalah keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Harus termonitor dan kita 
juga harus bisa meningkatkan kesiapan daerah," tegas Airlangga. 

Pemerintah perlu memiliki roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di 
daerah yang menjadi kantong calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Salah satunya adalah 
pelatihan yang akan dapat mencukupi kebutuhan CPMI. Sekaligus meningkatkan peluang 
bekerja di luar negeri. 

BP2MI melaporkan, sepanjang tahun lalu, sekitar 120.000 PMI telah memanfaatkan program 
kartu prakerja. "Dengan upskilling, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
tutur Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan manajemen pelaksana program 
kartu prakerja membahas pelatihan untuk alumni atau angkatan purna-PMI. BP2MI rencananya 
membuka 92 titik layanan pendampingan bagi purna-PMI di seluruh Indonesia. 

Layanan pendampingan itu dapat mendorong purna-PMI untuk mengakses program kartu 
prakerja. Dengan begitu, purna-PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, 
reskilling, maupun upskilling. 

"Selain itu, akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga 
produktivitas agar tidak jatuh menjadi penganggur pascapulang," jelasnya. 
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Judul MMB Harap Kepala KSP Terus Kawal Program Kartu Prakerja 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qvazs7456/mmb-harap-kepala-ksp-terus-
kawal-program-kartu-prakerja 

Jurnalis Gilang Akbar Prambadi 

Tanggal 2021-06-26 17:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Jangkauan yang luas itu akan 
membuat efektivitas dan manfaat Kartu Prakerja bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, 
sasaran yang menjadi kepedulian Presiden Jokowi sebagai penggagas program tersebut 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 
orang atau 6,12 persen merupakan calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI, dan 120.648 orang 
atau 2,19 persen merupakan mantan PMI. Artinya program Kartu Prakerja ini ini memberikan 
peluang kerja yang pasti, baik bagi calon maupun mantan PMI, karena mereka akan senantiasa 
mendapatkan pembinaan dan tambahan pengetahuan serta kecakapan yang akan menambah 
kualifikasi mereka di pasar kerja 

neutral - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Selain itu, tak bisa pula dilupakan 
Kepala KSP (Kantor Staf Presiden) Moeldoko yang dengan inisiatifnya mengawal program yang 
nyata-nyata memberikan manfaat besar tersebut 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Tentu saja, sikap salut dan rasa 
terima kasih itu layak pula diberikan kepada Kemenaker, pengelola Kartu Prakerja, dan BP2MI. 
Tanpa koordinasi dan kerja sama yang harmonis di antara para pengelola tersebut, kondisi 
ketenagakerjaan serta prestasi tinggi terkait Kartu Prakerja tersebut akan sukar terwujud 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Saat ini data menunjukkan bahwa 
seperlima dari calon PMI berpendidikan sarjana atau S1 

 

Ringkasan 

Peserta kartu prakerja telah mencapai 3,38 juta orang yang mencakup seluruh lapisan 
masyarakat. Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam menilai, program ini telah 
memberikan dampak yang menyeluruh bagi masyarakat. "Jangkauan yang luas itu akan 
membuat efektivitas dan manfaat Kartu Prakerja bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, 
sasaran yang menjadi kepedulian Presiden Jokowi sebagai penggagas program tersebut," kata 
dia, Sabtu (26/6). 
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MMB HARAP KEPALA KSP TERUS KAWAL PROGRAM KARTU PRAKERJA 

JAKARTA-- Peserta kartu prakerja telah mencapai 3,38 juta orang yang mencakup seluruh 
lapisan masyarakat. Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam menilai, program ini 
telah memberikan dampak yang menyeluruh bagi masyarakat. 

"Jangkauan yang luas itu akan membuat efektivitas dan manfaat Kartu Prakerja bisa dinikmati 
seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang menjadi kepedulian Presiden Jokowi sebagai 
penggagas program tersebut," kata dia, Sabtu (26/6). 

Sebagai bagian dari kalangan milenial, Khairul mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah 
terhadap generasinya tersebut. Intensivikasi dan penggalakan Kartu Prakerja yang terus 
dilakukan tersebut, kata Khairul, memberikan kalangan milenial tambahan pengetahuan dan 
kecakapan kerja yang pada gilirannya lebih memberikan kepastian akan lapangan kerja. 

Secara khusus Khairul menyoroti fenomena efektivitas kartu Prakerja terhadap calon dan mantan 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menunjukkan perkembangan sangat signifikan. Khairul 
menunjuk data hasil evaluasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 15 
November - 15 Desember 2020, yang mencatat perkembangan jumlah penerima Kartu Prakerja 
yang mencapai 3,38 juta. 

"Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 orang atau 6,12 persen merupakan calon Pekerja Migran 
Indonesia atau PMI, dan 120.648 orang atau 2,19 persen merupakan mantan PMI. Artinya 
program Kartu Prakerja ini ini memberikan peluang kerja yang pasti, baik bagi calon maupun 
mantan PMI, karena mereka akan senantiasa mendapatkan pembinaan dan tambahan 
pengetahuan serta kecakapan yang akan menambah kualifikasi mereka di pasar kerja," kata dia. 

Untuk itu, sebagai wakil dari kalangan milenial, menurut Khairul sudah pada tempatnya kalangan 
milenial berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang dengan kepeduliannya yang tinggi 
menggagas program Kartu Prakerja tersebut. "Selain itu, tak bisa pula dilupakan Kepala KSP 
(Kantor Staf Presiden) Moeldoko yang dengan inisiatifnya mengawal program yang nyata-nyata 
memberikan manfaat besar tersebut," kata dia. 

"Tentu saja, sikap salut dan rasa terima kasih itu layak pula diberikan kepada Kemenaker, 
pengelola Kartu Prakerja, dan BP2MI. Tanpa koordinasi dan kerja sama yang harmonis di antara 
para pengelola tersebut, kondisi ketenagakerjaan serta prestasi tinggi terkait Kartu Prakerja 
tersebut akan sukar terwujud," kata dia menambahkan. 

Menurut dia, kerja sama dan kolaborasi di antara pengelola Kartu Prakerja dengan Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tersebut terjalin harmonis. Ini mulai dari 
pendaftaran, pelatihan, hingga masuk learning management system dengan 92 layanan, terdiri 
dari target Juni 2021 sebanyak 23 layanan, dan Juli 2021 sebanyak 69 layanan. 

Dengan harmonisasi di antara para pengelola Kartu Prakerja dan pengawalan tak henti dari KSP 
itulah yang memungkinkan terjadinya peralihan kualifikasi PMI. Dari unskilled labor ke skilled 
labor. "Saat ini data menunjukkan bahwa seperlima dari calon PMI berpendidikan sarjana atau 
S1," kata Khairul. 
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Judul Opini WTP lima kali berturut-turut dari BPK diraih Kemenaker 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempertahankan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI. "Alhamdulillah, Kemenaker kembali memperoleh opininya WTP di tahun 
yang berat ini. Ini WTP yang kelima yang diraih Kemenaker berturut-turut sejak tahun 2016," 
kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan yang diterima di 
Jakarta, Sabtu. 

 

OPINI WTP LIMA KALI BERTURUT-TURUT DARI BPK DIRAIH KEMENAKER 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempertahankan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI. 

"Alhamdulillah, Kemenaker kembali memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP 
yang kelima yang diraih Kemenaker berturut-turut sejak tahun 2016," kata Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. 

Opini WTP dari BPK itu merupakan capaian Kemenaker lima kali berturut turut sejak tahun 2016, 
2017, 2018, dan 2019. 

Menaker memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas prestasi tersebut. 

Ia mengatakan keberhasilan Kemenaker meraih WTP lima kali secara berturut-turut tersebut 
tidak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi, dan kerja sama yang baik dari seluruh jajaran unit 
eselon I di Kemnaker dalam melakukan pengelolaan keuangan negara semaksimal mungkin, 
yakni secara efisien, efektif, ekonomis, transparans dan akuntabilitas. 

"Predikat WTP ini tentunya harus kita pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu 
berupaya memperbaiki yang masih kurang, serta dengan cepat merespon rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan BPK RI. Kemnaker berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib 
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dalam setiap kegiatan dengan mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," 
katanya. 

Menurut Menaker opini WTP dari BPK itu merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap 
jajaran di Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran 
negara secara baik, transparan, dan akuntabel. 

Dia mengatakan capaian WTP di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini merupakan 
bukti komitmen pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
secara profesional, pruden, transparan, dan akuntabel.[?] "Terima kasih dan apresiasi kepada 
BPK RI atas kerja kerasnya untuk senantiasa mendorong pemerintah melakukan upaya perbaikan 
secara terus menerus, khususnya pada tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh 
tantangan bagi Pemerintah Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia," demikian Ida 
Fauzyah. 
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Narasumber 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik rencana 
evaluasi dan perpanjangan MoU (memorandum of understanding) perlindungan sosial. Dengan 
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga 
kerja 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini tentu menjadi peluang bagus 
untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan 
caregiver) 

neutral - M Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Isu kedua terkait dengan 
'human capacity development for sustainable growth of productivity' ( pengembangan kapasitas 
sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan ), di mana 
Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa 
program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak 
termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja 

neutral - M Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah Indonesia 
menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam 
mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud 

 

Ringkasan 

Indonesia dan Belanda meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan, yang mana telah 
disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-sela 
pertemuan G20. "Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU (memorandum 
of understanding) perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat 
meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan 
Hindun Anisah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. 
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INDONESIA-BELANDA PERKUAT KERJA SAMA SEKTOR KETENAGAKERJAAN 

Jakarta - Indonesia dan Belanda meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan, yang 
mana telah disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20. 

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU (memorandum of 
understanding) perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat 
meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan 
Hindun Anisah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. 

Dalam pertemuan bilateral tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal 
Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister 
of Social Affairs and Employment Wouter Koolmees. 

Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah kerja sama terkait perlindungan sosial yang 
telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia 
untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan MoU tersebut. 

Ia mengatakan peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda terbuka luas. 
Saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena meningkatnya 
penduduk usia tua. 

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia 
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun Anisah. 

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan lainnya, M Reza Hafiz Akbar menyatakan 
terkait dengan Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada 2022, 
Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan 
presidensi di tahun depan. 

Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap dua isu yaitu penciptaan 
lapangan kerja yang berkelanjutan dan pasar tenaga kerja yang inklusif menuju perubahan dunia 
kerja ( sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work) 
guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan 
program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial. 

"Isu kedua terkait dengan 'human capacity development for sustainable growth of productivity' 
( pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang 
berkelanjutan ), di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan 
Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, 
namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," katanya. 

Dalam pertemuan itu, dibahas juga isu terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang 
menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. Hingga 2021 Kementerian Ketenagakerjaan telah 
mendirikan 2.127 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas guna peningkatan sumber daya manusia 
(SDM) Indonesia. 

Ia menambahkan Pemerintah Belanda akan mendukung program tersebut sehingga dapat 
menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial. 

"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar 
kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," demikian M Reza 
Hafiz Akbar. 
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Narasumber 

neutral - Siti Norkhalisa (Peserta dari LKP Kripik Mandai Gundul) Pelatihan yang saya ikuti nanti 
yaitu mengolah Keripik Mandai, dan semoga LKP ini bisa melatih saya untuk menjadi seorang 
pengusaha dibidang yang saya ikuti yaitu pengolahan berbagai macam keripik 

neutral - Sutikno (Staf Ahli Setdakab Balangan) Ini peluang besar bagi generasi kita sekarang 
dalam upaya mencari alternatif lain selain ketersediaan tenaga yang telah diatur Pemda atau 
lembaga lain, tentu ini alternatif yang sangat nyata untuk generasi kita untuk mengembangkan 
usaha serta meningkatkan SDM 

neutral - Sutikno (Staf Ahli Setdakab Balangan) Untuk LKP di Balangan sendiri dari 2018 sampai 
sekarang terdapat 40 lembaga pelatihandan kursus. Program Balangan Kompeten ini dari 2018 
sampai sekarang kita bisa menyelenggarakan ratusan kursus dan mengeluarkan sertifikasi gratis, 
semuanya bersumber dari APBN 

 

Ringkasan 

Program Balangan Kompeten menjadi andalan pemerintah daerah, untuk meningkatkan sumber 
daya manusia di Kabupaten Balangan dengan membuka berbagai macam lembaga kursus 
kepelatihan di tiap kecamatan. Peserta dari LKP Kripik Mandai Gundul, Siti Norkhalisa 
mengatakan, tujuan untuk mengikuti pelatihan ini tidak lain untuk mengembangkan 
keterampilan dan secara tidak langsung saya juga mendapat pengalaman untuk berwirausaha. 

 

TINGKATKAN SDM, PEMKAB LUNCURKAN PROGRAM BALANGAN KOMPETEN 

Program Balangan Kompeten menjadi andalan pemerintah daerah, untuk meningkatkan sumber 
daya manusia di Kabupaten Balangan dengan membuka berbagai macam lembaga kursus 
kepelatihan di tiap kecamatan. 
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Peserta dari LKP Kripik Mandai Gundul, Siti Norkhalisa mengatakan, tujuan untuk mengikuti 
pelatihan ini tidak lain untuk mengembangkan keterampilan dan secara tidak langsung saya juga 
mendapat pengalaman untuk berwirausaha. 

"Pelatihan yang saya ikuti nanti yaitu mengolah Keripik Mandai, dan semoga LKP ini bisa melatih 
saya untuk menjadi seorang pengusaha dibidang yang saya ikuti yaitu pengolahan berbagai 
macam keripik," kata dia usai mengikuti pembukaan Program Balangan Kompeten Tahap I di 
Paringin. 

Staf Ahli Setdakab Balangan Sutikno mengungkapkan, pihaknya dari Pemda sangat merespon 
dengan baik untuk apa yang telah dicapai oleh Balangan Kompeten ini dari tahun 2018, tentunya 
ke depan kita akan rumuskan kembali hal dan kendala yang telah disampaikan oleh lembaga 
kompetensi ini untuk menjadi bahan yang akan disampaikan kepimpinan. 

"Ini peluang besar bagi generasi kita sekarang dalam upaya mencari alternatif lain selain 
ketersediaan tenaga yang telah diatur Pemda atau lembaga lain, tentu ini alternatif yang sangat 
nyata untuk generasi kita untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan SDM," ujarnya. 

Sutikno melanjutkan, Pemda juga secara simbolis telah memberikan bantuan sebagai alat 
pendukung usaha di antaranya seperti mesin jahit, laptop, alat tata boga dan monitor. 

Ketua Balangan Kompeten Slametno mengatakan, Balangan kompeten sendiri merupakan 
sebuah program sertifikasi, pelatihan, dan kursus gratis dimana program ini banyak sekali 
didukung oleh kementerian, karena awal berdirinya Balangan Kompeten ini didukung dari 
beberapa asosiasi provinsi. 

Balangan Kompeten ini juga terkoneksi dari beberapa kementerian di antaranya Kemendikbud, 
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi, Kementerian Kepemudaan dan lainnya. 

"Untuk LKP di Balangan sendiri dari 2018 sampai sekarang terdapat 40 lembaga pelatihandan 
kursus. Program Balangan Kompeten ini dari 2018 sampai sekarang kita bisa menyelenggarakan 
ratusan kursus dan mengeluarkan sertifikasi gratis, semuanya bersumber dari APBN," tuturnya. 

Terakhir, dia menyebutkan, kegiatan ini tidak membebani APBD, sehingga kegiatan kami sangat 
membantu untuk peningkatan SDM di Balangan tanpa membebani APBD Kabupaten Balangan. 

Dan lembaga ini menyasar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan, sehingga memudahkan 
para peserta untuk mengikutinya karena jaraknya juga sangat dekat dengan rumah mereka. 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Yang telah 
menerima insentif sekitar 2,6 juta tentu ini diharapkan bisa menjadikan pelajaran bagi mereka 
untuk bisa masuk ke lapangan kerja kemudian 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Di mana 
program tersebut sudah berhasil mengubah sekitar 17 persen pengangguran menjadi para 
wirausahawan 

positive - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia) 
Karena harus kita akui program bantuan yang diberikan pemerintah di masa pandemi memiliki 
celah yang tidak tepat sasaran. Dan Program Kartu Prakerja ini hadir tidak hanya meningkatkan 
skill tetapi juga membantu masyarakat untuk survive melewati pandemi dengan memanfaatkan 
insentif dan pelatihan yang dimiliki bahkan menciptakan lapangan kerja 

positive - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia) Saya 
kira jika kita melihat jumlah kasus aktif kasus COVID-19 yang meningkat. Pemerintah perlu 
mempertahankan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Termasuk Kartu Prakerja. Karena 
penciptaan lapangan kerja belum kembali seperti sebelum terjadinya pandemi bahkan sektor 
yang menyerap tenaga kerja di industri manufaktur masih relatif kecil 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan jumlah penyaluran insentif 
Program Kartu Prakerja hingga 14 Juni 2021 mencapai Rp 5,59 triliun. Ia pun mengharapkan 
insentif tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima untuk memperoleh pekerjaan ke depan. 
"Yang telah menerima insentif sekitar 2,6 juta tentu ini diharapkan bisa menjadikan pelajaran 
bagi mereka untuk bisa masuk ke lapangan kerja kemudian," katanya dalam keterangan tertulis, 
Sabtu (26/6/2021). 
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PENYALURAN INSENTIF PROGRAM KARTU PRAKERJA CAPAI RP 5,59 TRILIUN 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan jumlah penyaluran insentif 
Program Kartu Prakerja hingga 14 Juni 2021 mencapai Rp 5,59 triliun. Ia pun mengharapkan 
insentif tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima untuk memperoleh pekerjaan ke depan. 

"Yang telah menerima insentif sekitar 2,6 juta tentu ini diharapkan bisa menjadikan pelajaran 
bagi mereka untuk bisa masuk ke lapangan kerja kemudian," katanya dalam keterangan tertulis, 
Sabtu (26/6/2021). 

Dalam webinar Dies Natalis Perbanas Institute pada Rabu (23/6), Ketua Komite Penanganan 
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu menegaskan bahwa pemerintah akan 
melanjutkan program Program Kartu Prakerja hingga akhir tahun 2021. Adapun upaya ini 
dilakukan guna mengurangi angka pengangguran dan mendukung terciptanya wirausaha lokal 
baru. 

"Di mana program tersebut sudah berhasil mengubah sekitar 17 persen pengangguran menjadi 
para wirausahawan," katanya. 

Di kesempatan tersebut, Airlangga pun menyampaikan anggaran dana untuk Program Kartu 
Prakerja di semester I tahun 2021 mencapai Rp 10 triliun. Dari anggaran tersebut, para calon 
penerima manfaat akan mendapatkan bantuan pelatihan Rp 1 juta, intensif pasca pelatihan Rp 
2,4 juta dan intensif pasca survei Rp 150 ribu. Manfaat tersebut nantinya akan digunakan untuk 
meningkatkan skill dan kemampuan para pekerja. 

Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet 
menyambut positif terkait jumlah penerima Program Kartu Prakerja yang mencapai 2,6 juta pada 
semester I di tahun 2021. Ia mengatakan jumlah tersebut menunjukkan banyaknya masyarakat 
yang masih membutuhkan program ini di masa pandemi. 

"Karena harus kita akui program bantuan yang diberikan pemerintah di masa pandemi memiliki 
celah yang tidak tepat sasaran. Dan Program Kartu Prakerja ini hadir tidak hanya meningkatkan 
skill tetapi juga membantu masyarakat untuk survive melewati pandemi dengan memanfaatkan 
insentif dan pelatihan yang dimiliki bahkan menciptakan lapangan kerja," ungkap Yusuf. 

Yusuf mengatakan program Kartu Prakerja perlu dilanjutkan untuk menjaga daya beli 
masyarakat di tengah pandemi. Terlebih saat ini jumlah lapangan kerja belum kembali normal. 

"Saya kira jika kita melihat jumlah kasus aktif kasus COVID-19 yang meningkat. Pemerintah perlu 
mempertahankan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Termasuk Kartu Prakerja. Karena 
penciptaan lapangan kerja belum kembali seperti sebelum terjadinya pandemi bahkan sektor 
yang menyerap tenaga kerja di industri manufaktur masih relatif kecil," pungkasnya. 
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Narasumber 

positive - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau) Rencana di 
Rohil pun kami usahakan akan dibuka tentunya sesuai dengan kelembagaan. Disnakertrans Riau 
tetap melakukan pengawasan berharap adanya keterlibatan Kemenaker (Kemente-rian 
Ketenagakerjaan) untuk dapat turun langsung membantu dan mengelola BLK yang ada di Riau. 
Kami sudah menyampaikan surat ke pusat dan Provinsi Riau menyerahkan kewenangannya 
terhitung dari 20 Januari 2020 

neutral - Sulastri (Sekretaris Komisi V DPRD Riau) Misal, saat ini yang paling banyak diperlukan 
itu tukang servis handphone. Selesai latihan dari BLK mungkin SDM-nya bisa membuka jasa 
servis handphone dan lain sebagainya 

 

Ringkasan 

Komisi V DPRD Riau melakukan rapat kerja dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Disnakertrans) Riau, Kamis (25/6). Rapat itu membahas persiapan UPT latihan kerja 
Pasirpengaraian sebagai solusi penekanan pengangguran dan progres kegiatan anggaran 2021 
di Ruang Rapat Komisi V DPRD Riau. Rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Soniwati 
itu turut didampingi Sekretaris Komisi V DPRD Riau Sulastri serta anggota Komisi V lainnya, 
seperti Zulkifli Indra, Marwan Yohanis, Sunaryo, Ramos Teddy Sianturi, Abu Khoiri serta diikuti 
oleh Kepala Dinas Disnakertrans Riau Jonli dan jajarannya. 

 

BERHARAP BLK TEKAN ANGKA PENGANGGURAN 

Komisi V DPRD Riau melakukan rapat kerja dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Disnakertrans) Riau, Kamis (25/6). Rapat itu membahas persiapan UPT latihan kerja 
Pasirpengaraian sebagai solusi penekanan pengangguran dan progres kegiatan anggaran 2021 
di Ruang Rapat Komisi V DPRD Riau. 

Rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Soniwati itu turut didampingi Sekretaris Komisi 
V DPRD Riau Sulastri serta anggota Komisi V lainnya, seperti Zulkifli Indra, Marwan Yohanis, 
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Sunaryo, Ramos Teddy Sianturi, Abu Khoiri serta diikuti oleh Kepala Dinas Disnakertrans Riau 
Jonli dan jajarannya. 

Dalam pemaparannya, Jonli menjelaskan progres BLK di Riau yang salah satunya di 
Pasirpengarain, Rokan Hulu (Ro-hul) sangat memprihatinkan. 

Hal itu dapat dilihat dari minimnya kelengkapan yang tersedia sehingga perlunya bantuan ke 
masing-masing BLK. Lebih lanjut Jonli menjelaskan, di Riau akan ada 10 BLK yang akan dapat 
bantuan pusat dan Disnakertrans Riau akan berjuang maksimal untuk memperoleh bantuan 
tersebut. 

"Rencana di Rohil pun kami usahakan akan dibuka tentunya sesuai dengan kelembagaan. 
Disnakertrans Riau tetap melakukan pengawasan berharap adanya keterlibatan Kemenaker 
(Kemente-rian Ketenagakerjaan) untuk dapat turun langsung membantu dan mengelola BLK 
yang ada di Riau. Kami sudah menyampaikan surat ke pusat dan Provinsi Riau menyerahkan 
kewenangannya terhitung dari 20 Januari 2020," tuturnya. 

Sementara itu, Sekretaris Komisi V Sulastri meminta agar Disnakertrans betul-betul serius 
mengelola BLK. Kehadiran BLK diharapkan dapat menekan angka pengangguran dengan 
mempersiapkn tenaga kerja yang andal dan berdaya saing. Sehingga setiap perusahaan yang 
ada di Riau memiliki daya tarik tersendiri untukmerekrut tenaga kerja yang berasal dari BLK. 

Selain itu, kehadiran BLK juga diharapkan dapat membentuk karakter sumber daya manusia 
(SDM) yang mandiri serta mampu membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat lainnya. 
Maka dari itu, ia meminta agar materi latihan yang ada pada BLK harus disesuaikan dengan 
situasi ekonomi. "Misal, saat ini yang paling banyak diperlukan itu tukang servis handphone. 
Selesai latihan dari BLK mungkin SDM-nya bisa membuka jasa servis handphone dan lain 
sebagainya," harapnya.(adv/nda) 

caption: 

RAPAT: Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Soniwati (kiri) dan Sekretaris Komisi V Sulastri saat 
mengikuti rapat kerja bersama Disnakertrans Riau, Kamis (25/6/2021). 
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Judul Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong, Apical lanjutkan vaksin karyawan 
di Balikpapan 

Nama Media kabarbisnis.com 

Newstrend Program Vaksinasi Gotong Royong 

Halaman/URL https://kabarbisnis.com/read/28107474/sukseskan-vaksinasi-gotong-
royong-apical-lanjutkan-vaksin-karyawan-di-balikpapan 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Irsan Syarief (Presiden Direktur RGE Indonesia) Vaksinasi ini merupakan upaya 
perusahaan yang selalu menempatkan keselamatan karyawan sebagai prioritas utama. Vaksin 
ini memberikan perlindungan bagi karyawan kami untuk tetap bekerja di era new normal ini 
dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional khususnya di industri kehutanan dan 
perkebunan 

positive - M. Jaya Budiarsa (SSL Manager Apical Group) Kami bersyukur sekali atas percepatan 
upaya pemberian 'Vaksinasi Gotong Royong' bagi seluruh karyawannya khususnya di Balikpapan 
agar dapat mendukung tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity) serta mendorong 
pemulihan ekonomi di sektor hutan tanaman industri (HTI), perkebunan dan industry minyak 
kelapa sawit serta industry hilirnya seperti biodiesel B30 dan oleo chemical 

 

Ringkasan 

Sebagai upaya melanjutkan kesuksesan vaksinasi gotong royong yang telah dilaksanakan di 
beberapa wilayah operasi Apical di Jakarta, Marunda, dan Sumatera Utara. Apical Group, salah 
satu grup yang tergabung dalam Grup Royal Golden Eagle (RGE) melanjutkan penyelenggaraan 
'Vaksinasi Gotong Royong' bagi karyawannya yang terletak di wilayah operasi Balikpapan. 

 

SUKSESKAN VAKSINASI GOTONG ROYONG, APICAL LANJUTKAN VAKSIN 
KARYAWAN DI BALIKPAPAN 

Sebagai upaya melanjutkan kesuksesan vaksinasi gotong royong yang telah dilaksanakan di 
beberapa wilayah operasi Apical di Jakarta, Marunda, dan Sumatera Utara. 

Apical Group, salah satu grup yang tergabung dalam Grup Royal Golden Eagle (RGE) melanjutkan 
penyelenggaraan 'Vaksinasi Gotong Royong' bagi karyawannya yang terletak di wilayah operasi 
Balikpapan. 
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Presiden Direktur RGE Indonesia.Irsan Syarief menuturkan, pelaksanaan vaksinasi ini merupakan 
bentuk kontribusi RGE dalam menyukseskan Program Vaksinasi Nasional sebagai agenda 
prioritas pemerintah guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19. 

"Vaksinasi ini merupakan upaya perusahaan yang selalu menempatkan keselamatan karyawan 
sebagai prioritas utama. Vaksin ini memberikan perlindungan bagi karyawan kami untuk tetap 
bekerja di era new normal ini dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional khususnya di 
industri kehutanan dan perkebunan," kata Irsan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 
(26/6/2021). 

Vaksinasi Gotong Royong yang terlaksana dengan sukses merupakan wujud nyata sinergi antara 
pemerintah dan swasta dalam menyukseskan pelaksanaan vaksin nasional dan dapat 
berkontribusi positif untuk sektor kesehatan dan ekonomi, selain untuk melindungi kesehatan 
pekerja namun juga mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

"Kami bersyukur sekali atas percepatan upaya pemberian 'Vaksinasi Gotong Royong' bagi seluruh 
karyawannya khususnya di Balikpapan agar dapat mendukung tercapainya kekebalan kelompok 
(herd immunity) serta mendorong pemulihan ekonomi di sektor hutan tanaman industri (HTI), 
perkebunan dan industry minyak kelapa sawit serta industry hilirnya seperti biodiesel B30 dan 
oleo chemical," ungkap M. Jaya Budiarsa, SSL Manager Apical Group. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, Vaksinasi Gotong Royong untuk pekerja 
yang diinisiasi oleh Kadin merupakan bentuk kerja sama antara swasta dan pemerintah dalam 
mencapai kekebalan komunal sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. 

Apical terus berupaya untuk mendorong mempercepat vaksinasi Covid-19 ini kepada seluruh 
karyawan yang terletak di seluruh wilayah operasinya agar dapat membantu pemulihan sektor 
ekonomi. Sebanyak 130 karyawan yang akan menjadi penerima vaksinasi ini di Balikpapan, 
selanjutnya Apical akan memberikan bantuan ke daerah operasinya yang berada di Dumai dan 
Padang. kbc 11. 
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Judul Remitansi PMI Turun karena Pandemi 

Nama Media Riau Post 

Newstrend Perlindungan PMI 
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Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Meski mulai 
mengalami kenaikan, jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibandingkan sebelum terjadi 
pandemi Covid-19 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Harus termonitor dan kita juga harus bisa 
meningkatkan kesiapan daerah 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Selain itu, 
akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas 
agar tidak jatuh menjadi penganggur pascapulang 

 

Ringkasan 

Persebaran virus SARS-CoV-2 membatasi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di 
beberapa negara. Tahun lalu jumlah penempatannya turun hingga 59 persen. Remitansi alias 
transfer uang dari negara tempat bekerja juga turun 17,5 persen jika dibandingkan dengan 2019. 
Pada Maret 2020, pemerintah menghentikan penempatan PMI. Itu sesuai dengan Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 151/2020. Kebijakan itu lantas diganti dengan Keputusan 
Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. 
Mulai saat itu, PMI kembali diberangkatkan ke mancanegara. 

 

REMITANSI PMI TURUN KARENA PANDEMI 

Persebaran virus SARS-CoV-2 membatasi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di 
beberapa negara. Tahun lalu jumlah penempatannya turun hingga 59 persen. Remitansi alias 
transfer uang dari negara tempat bekerja juga turun 17,5 persen jika dibandingkan dengan 2019. 
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Pada Maret 2020, pemerintah menghentikan penempatan PMI. Itu sesuai dengan Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 151/2020. Kebijakan itu lantas diganti dengan Keputusan 
Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. 
Mulai saat itu, PMI kembali diberangkatkan ke mancanegara. 

"Meski mulai mengalami kenaikan, jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibandingkan 
sebelum terjadi pandemi Covid-19" ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemarin 
(25/6). 

Airlangga sudah berunding dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 
terkait perlindungan PMI dan keluarganya. Hal itu meliputi perlindungan hukum, ekonomi, dan 
sosial. Baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Itu juga mencakup penempatan dan 
pemberdayaan ekonomi. "Concern kita adalah keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. 
Harus termonitor dan kita juga harus bisa meningkatkan kesiapan daerah," tegas Airlangga. 

Pemerintah perlu memiliki roadm-ap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat 
di daerah yang menjadi kantong calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Salah satunya adalah 
pelatihan yang akan dapat mencukupi kebutuhan CPMI. Sekaligus meningkatkan peluang 
bekerja di luar negeri. 

BP2MI melaporkan, sepanjang tahun lalu, sekitar 120.000 PMI sudah memanfaatkan program 
kartu prakerja. "Dengan upskilling, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi " 
tutur Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan manajemen pelaksana program 
kartu prakerja membahas pelatihan untuk alumni atau angkatan purna-PMI. BP2MI rencananya 
membuka 92 titik layanan pendampingan bagi purna-PMI di seluruh Indonesia. 

Layanan pendampingan itu dapat mendorong purna-PMI untuk mengakses program kartu 
prakerja. Dengan begitu, purna-PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, 
reskilling, maupun upskilling. 

"Selain itu, akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga 
produktivitas agar tidak jatuh menjadi penganggur pascapulang," jelasnya. (dee/cl9/hep) 
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Judul Kemenaker Raih WTP 5 Kali Berturut-turut, Menaker: Harus Kami 
Pertahankan 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Opini WTP 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/26/085906026/kemenaker-
raih-wtp-5-kali-berturut-turut-menaker-harus-kami-pertahankan 

Jurnalis Dwi Nur Hayati 

Tanggal 2021-06-26 08:59:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan 
( BPK ) Republik Indonesia (RI) ini harus kami pertahankan di masa mendatang dengan tetap 
dan selalu berupaya memperbaiki yang masih kurang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, Kemenaker kembali 
memperoleh opini WTP di tahun yang berat ini. Predikat tersebut menjadi kelima kalinya diraih 
Kemenaker berturut-turut sejak 2016 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mengucapkan terima kasih kepada 
keluarga besar Kemenaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit 
laporan keuangan kami kembali memperoleh status WTP 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi 
kepada BPK RI atas kerja kerasnya untuk senantiasa mendorong pemerintah melakukan upaya 
perbaikan secara terus menerus. Khususnya, pada tahun 2020 yang merupakan tahun penuh 
tantangan bagi Pemerintah Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, keberhasilan pihaknya dalam 
meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali secara berturut-turut tak lepas dari 
hasil kerja keras seluruh jajaran unit eselon I Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Tak 
hanya kerja keras, kata dia, predikat tersebut bisa diraih berkat dedikasi dan kerja sama yang 
baik dari jajaran Kemenaker dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan negara secara efisien, 
efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabilitas. 
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KEMENAKER RAIH WTP 5 KALI BERTURUT-TURUT, MENAKER: HARUS KAMI 
PERTAHANKAN 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, keberhasilan pihaknya dalam 
meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali secara berturut-turut tak lepas dari 
hasil kerja keras seluruh jajaran unit eselon I Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

Tak hanya kerja keras, kata dia, predikat tersebut bisa diraih berkat dedikasi dan kerja sama 
yang baik dari jajaran Kemenaker dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan negara secara 
efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabilitas. 

"Predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Republik Indonesia (RI) ini harus kami 
pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu berupaya memperbaiki yang masih 
kurang," ujar Ida, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/6/2021). 

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menyaksikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas 
laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 2020 melalui video 
conference di kediamannya, Jakarta, Jumat (25/6/2021). 

Ida mengaku, pihaknya akan selalu berkomitmen, taat, dan tertib pada setiap kegiatan dengan 
mengacu ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Utamanya dalam 
merespon rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. 

Untuk diketahui, Kemenaker kembali mempertahankan opini WTP tahun 2020 berdasarkan hasil 
audit laporan keuangan BPK RI. 

Opini ini merupakan capaian kelima yang didapat sejak 2016, 2017, 2018, dan 2019. 

" Alhamdulillah, Kemenaker kembali memperoleh opini WTP di tahun yang berat ini. Predikat 
tersebut menjadi kelima kalinya diraih Kemenaker berturut-turut sejak 2016," ucap Ida. 

Dalam kesempatan itu, Ida turut memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai 
Kemenaker atas prestasi yang telah diraih. 

Menurutnya, opini WTP dari BPK merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap jajaran di 
Kemenaker. 

Jajaran yang dimaksud baik pimpinan maupun staf agar senantiasa menggunakan anggaran 
negara secara baik, transparan, dan akuntabel. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemenaker yang dari waktu ke waktu 
terus menunjukkan prestasinya. 

Hasil audit laporan keuangan kami kembali memperoleh status WTP," ujar Ida. 

Ia meyakini, capaian WTP di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini merupakan bukti 
komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara 
profesional, prudent (bijaksana), transparan, dan akuntabel. 

"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja kerasnya untuk senantiasa 
mendorong pemerintah melakukan upaya perbaikan secara terus menerus. Khususnya, pada 
tahun 2020 yang merupakan tahun penuh tantangan bagi Pemerintah Indonesia maupun 
negara-negara di seluruh dunia," imbuh Ida. 
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Judul Lowongan Kerja Tangerang di 3 Perusahaan untuk Lulusan 
SMP/SMK/S1, Gaji Rp 4 Juta sampai Rp 6 Juta 
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Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kamu sedang mencari lowongan kerja Tangerang ? Ada info loker terbaru. Dilansir TribunJabar.id 
dari karirhub.kemenaker.go.id, terdapat tiga perusahaan di wilayah Tangerang sedang membuka 
lowongan kerja terbaru. Menariknya, loker Tangerang ini terbuka mulai untuk lulusan SMP, 
lulusan SMK hingga lulusan S1. 

 

LOWONGAN KERJA TANGERANG DI 3 PERUSAHAAN UNTUK LULUSAN 
SMP/SMK/S1, GAJI RP 4 JUTA SAMPAI RP 6 JUTA 

Kamu sedang mencari lowongan kerja Tangerang ? Ada info loker terbaru. 

Dilansir TribunJabar.id dari karirhub.kemenaker.go.id, terdapat tiga perusahaan di wilayah 
Tangerang sedang membuka lowongan kerja terbaru. 

Menariknya, loker Tangerang ini terbuka mulai untuk lulusan SMP, lulusan SMK hingga lulusan 
S1. 

Selain itu, rentang gaji yang ditawarkan menggiurkan, mulai Rp 4 juta hingga Rp 6 juta. 

Bagaimana, Anda minat melamar lowongan kerja Tangerang ini? Berikut simak rinciannya: 
Shelter Nusa Indah Shelter Nusa Indah merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. 

Perusahaan ini berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. 

Saat ini Shelter Nusa Indah sedang membutuhkan tenaga kerja untuk beberapa posisi di bidang 
manufaktur dan produksi. 

Teknisi Persyaratan: - Pria - Pendidikan minimal lulusan SMK - Usia 25 - 45 tahun - 
Berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun - Memahami kondisi perawatan mesin / 
maintenance - Wajib memiliki SIO (Surat Ijin Operator) - Memahami K3 (Keselamatan Kebersihan 
Kerja) Jenis pekerjaan kontrak Rentang gaji Rp 4 juta - Rp 6 juta Operator Produksi Persyaratan: 
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- Pria - Pendidikan minimal lulusan SMK / fresh graduate - Usia Maksimal 20 - 35 tahun - 
Berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun - Memahami kondisi perawatan mesin / 
maintenance - Wajib memiliki SIO (Surat Ijin Operator) - Memahami K3 (Keselamatan Kebersihan 
Kerja) Jenis pekerjaan kontrak Rentang gaji Rp 4 juta - Rp 5 juta Informasi lebih lengkap dan 
pendaftaran bisa diakses melalui laman berikut ini. 

Klik Daftar Batas pendaftaran dibuka paling lambat hingga 31 Desember 2021 PT Strukturindo 
Tifatama PT Strukturindo Tifatama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang general 
contractor. 

Perusahaan ini berada di wilayah Benda, Tangerang. 

Saat ini PT Strukturindo Tifatama sedang membuka lowongan kerja untuk posisi Staff 
Accounting. 

Persyaratan: - Pendidikan lulusan S1 Akuntansi (IPK &gt; 3). 

- Pengalaman minimal 1 tahun sebagai Accounting. 

- Memiliki kemampuan Jurnal, Akunting. 

- Mampu mengoperasikan Accurate Proyek. 

- Mampu mengoperasikan Ms Office dan Internet. 

- Mampu filling dan rapih dalam bekerja. 

- Mampu berkomunikasi dengan baik. 

- Bisa Bahasa Inggris (Nilai Plus). 

- Diutamakan berdomisili di Cengkareng, dan sekitarnya. 

- Dapat segera bergabung. 

Jenis pekejerjaan full time Rentang gaji Rp 4,5 juta - Rp 5,5 juta Informasi lebih lengkap dan 
pendaftaran bisa diakses melalui laman berikut ini. 

Klik Daftar Batas pendaftaran dibuka paling lambat hingga 31 Desember 2021 Perhimpunan 
Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Perhimpunan ini merupakan Badan Pengelola 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Saumata ( P3SRS 
Apartemen Saumata ). 

P3SRS Apartemen Saumata berlokasi di Panunggangan Timur, Penang, Kota Tangerang. 

Saat ini perhimpunan ini sedang membuka lowongan kerja untuk House Keeping dan Landscape 
atau Tulang Merawat Tanaman. 

Persyaratan: - Laki-laki/perempuan - Pendidikan minimal lulusan SMP atau sederajat - Usia 25 - 
31 tahun - Minimal memiliki pengalaman 1 tahun - Keahlian merawat tanaman - Kondisi fisik 
normal dan disabilitas Jenis pekerjaan kontrak Rentang gaji Rp 4,2 juta sampai Rp 4,3 juta 
Informasi lebih lengkap dan pendaftaran bisa diakses melalui laman berikut ini. 

Klik Daftar Batas pendaftaran dibuka paling lambat hingga 31 Desember 2021 Sewaktu-waktu 
jadwal pembukaan pendaftaran berubah atas kewenangan perusahaan masing-masing Hati-hati 
terhadap segala bentuk penipuan Hanya pelamar terbaik yang akan diproses untuk mengikuti 
seleksi Seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya. 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Predikat WTP ini tentunya harus kita 
pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu berupaya memperbaiki yang masih 
kurang, serta dengan cepat merespons rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Kemnaker 
berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib dalam setiap kegiatan dengan 
mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI 
atas kerja kerasnya untuk senantiasa mendorong pemerintah melakukan upaya perbaikan secara 
terus-menerus, khususnya pada tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi 
Pemerintah Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia 

 

Ringkasan 

Lima Kali Tanpa JeKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mempertahankan predikat 
wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Kemnaker lima 
kali berturut-turut sejak tahun 2016. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini Menaker Ida 
Fauziyah hanya menyaksikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 2020 melalui video conference, di kediamannya di Jakarta, 
Jumat (25/6/2021). Usai menyaksikan melalui video conference, Ida memberikan apresiasi 
kepada seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas prestasi ini. 

 

LIMA KALI TANPA JEDA, KEMNAKER SABET OPINI WTP DARI BPK 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mempertahankan predikat wajar tanpa 
pengecualian (WTP) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI. Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Kemnaker lima kali 
berturut-turut sejak tahun 2016. 
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Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 
2020 melalui video conference, di kediamannya di Jakarta, Jumat (25/6/2021). Usai menyaksikan 
melalui video conference, Ida memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Kemnaker 
atas prestasi ini. 

Ida menegaskan, keberhasilan Kemnaker meraih WTP lima kali secara berturut-turut tak lepas 
dari hasil kerja keras, dedikasi, dan kerja sama yang baik dari seluruh jajaran unit eselon I di 
Kemnaker dalam melakukan pengelolaan keuangan negara semaksimal mungkin, yakni secara 
efisien, efektif, ekonomis, transparans, dan akuntabilitas. 

"Predikat WTP ini tentunya harus kita pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu 
berupaya memperbaiki yang masih kurang, serta dengan cepat merespons rekomendasi hasil 
pemeriksaan BPK RI. Kemnaker berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib 
dalam setiap kegiatan dengan mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," 
tambah Ida. 

Dia menegaskan, opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap 
jajaran di Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran 
negara secara baik, transparan, dan akuntabel. 

Menurutnya, capaian WTP di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini merupakan bukti 
komitmen pemerintah dalam mengelola APBN secara profesional, pruden, transparan, dan 
akuntabel.[?] "Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja kerasnya untuk senantiasa 
mendorong pemerintah melakukan upaya perbaikan secara terus-menerus, khususnya pada 
tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Indonesia maupun 
negara-negara di seluruh dunia," pungkasnya. 

(uka). 
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Judul Jumlah Karyawan Pabrik Sepatu yang Positif Covid-19 Bertambah 

Nama Media Suara Merdeka 

Newstrend Kasus Positif COVID-19 

Halaman/URL Pg18 

Jurnalis H44 

Tanggal 2021-06-26 08:08:00 

Ukuran 170x79mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 5.610.000 

News Value Rp 16.830.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Hargo Satoto (Kepala Desa Jaten) Laporan yang kami terima, sudah 900-an orang 
yang dites swab antigen, dari total jumlah karyawan 1.100-an orang 

positive - Hargo Satoto (Kepala Desa Jaten) Perusahaan juga belum beroperasi. Saat ini, 
perusahaan masih menyiapkan berbagai hal terkait penambahan standar protokol kesehatan 
(prokes). Seperti menambah tempat cuci tangan, ruangan penyemprotan disinfek-tan, dan 
sebagainya. Juga membersihkan lingkungan pabrik 

positive - Hargo Satoto (Kepala Desa Jaten) Mungkin pekan depan, sudah mulai operasional lagi. 
Tapi kami minta, saat karyawan kembali masuk, jangan ada yang bawa virus. Semua harus 
sudah swab. Jika negatif, bisa bawa surat hasil pemeriksaan dan diserahkan ke manajemen 

negative - Martadi (Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 
(Disdagnakerkop UKM) Karanganyar) Sejak awal pandemi Covid-19, sudah diingatkan. Kalau 
ternyata ada karyawan yang kena, bukan berarti perusahaan ceroboh soal prokes. Tapi pabrik 
itu kan tenaga kerjanya banyak, dari berbagai daerah. Misal ada karyawan yang OTG, kan susah 
ditebak 

 

Ringkasan 

Jumlah karyawan pabrik sepatu di Jaten yang positif Covid-19, masih bertambah. Hingga Jumat 
(25/6), tercatat ada 113 karyawan yang positif dari hasil tes swab antigen. Operasional 
perusahaan pun belum diketahui, kapan akan dimulai lagi. Untuk diketahui, jumlah karyawan 
positif Covid-19 awalnya diketahui 94 orang pada 19 Juni lalu. Kemudian pada 22 Juni, jumlahnya 
bertambah menjadi 107 kasus. Dan terakhir pada 25 Juni, jumlah karyawan positif diketahui 
sebanyak 113 orang. 

 

JUMLAH KARYAWAN PABRIK SEPATU YANG POSITIF COVID-19 BERTAMBAH 

Jumlah karyawan pabrik sepatu di Jaten yang positif Covid-19, masih bertambah. Hingga Jumat 
(25/6), tercatat ada 113 karyawan yang positif dari hasil tes swab antigen. 
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Operasional perusahaan pun belum diketahui, kapan akan dimulai lagi. Untuk diketahui, jumlah 
karyawan positif Covid-19 awalnya diketahui 94 orang pada 19 Juni lalu. Kemudian pada 22 Juni, 
jumlahnya bertambah menjadi 107 kasus. Dan terakhir pada 25 Juni, jumlah karyawan positif 
diketahui sebanyak 113 orang. 

Kepala Desa Jaten Hargo Satoto mengatakan, proses tes swab masih berlangsung untuk 
karyawan pabrik sepatu yang belum menjalaninya. "Laporan yang kami terima, sudah 900-an 
orang yang dites swab antigen, dari total jumlah karyawan 1.100-an orang," katanya, Jumat 
(25/6). 

Karyawan pabrik yang positif, hingga kini masih menjalani isolasi mandiri (isoman). "Perusahaan 
juga belum beroperasi. Saat ini, perusahaan masih menyiapkan berbagai hal terkait penambahan 
standar protokol kesehatan (prokes). Seperti menambah tempat cuci tangan, ruangan 
penyemprotan disinfek-tan, dan sebagainya. Juga membersihkan lingkungan pabrik," katanya. 

Disiplin Prokes 

Dikatakannya, perusahaan sudah tutup 10 hari sejak 15 Juni hingga 25 Juni. Pihak manajemen 
belum memberitahukan, kapan pabrik akan beroperasi kembali. "Mungkin pekan depan, sudah 
mulai operasional lagi. Tapi kami minta, saat karyawan kembali masuk, jangan ada yang bawa 
virus. Semua harus sudah swab. Jika negatif, bisa bawa surat hasil pemeriksaan dan diserahkan 
ke manajemen," tegasnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Disdagnakerkop UKM) 
Karanganyar Martadi mengatakan, seluruh perusahaan di Karanganyar sudah diingatkan soal 
penerapan prokes. 

"Sejak awal pandemi Covid-19, sudah diingatkan. Kalau ternyata ada karyawan yang kena, 
bukan berarti perusahaan ceroboh soal prokes. Tapi pabrik itu kan tenaga kerjanya banyak, dari 
berbagai daerah. Misal ada karyawan yang OTG, kan susah ditebak," tuturnya. 

Pemerintah tidak lelah untuk mengingatkan, agar disiplin prokes diterapkan di lingkungan 
perusahaan. Hal itu dalam upaya mencegah penyebaran kasus.(H44-60) 
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Judul Yuk, Berburu Peluang di Virtual Career Fair Bali 2021 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Virtual Career Fair Bali 2021 

Halaman/URL https://rri.co.id/denpasar/ekonomi-pariwisata/1092133/yuk-berburu-
peluang-di-virtual-career-fair-bali-2021 

Jurnalis Hikmat Raharjo Oetomo 

Tanggal 2021-06-26 07:22:00 

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 - Rio Pasaribu (Chief Executive Officer REDY Indonesia) Berangkat dari keinginan untuk 
menjembatani kandidat dengan perusahaan dengan mudah dan praktis, REDY juga ingin 
menjadi wadah yang membantu para pencari kerja yang terdampak selama pandemi COVID-19 

positive - Rio Pasaribu (Chief Executive Officer REDY Indonesia) Kami berharap Virtual Career 
Fair ini akan menjadi sarana bagi para pencari kerja, khususnya di Pulau Bali untuk bisa 
menemukan karir impiannya 

neutral - Rio Pasaribu (Chief Executive Officer REDY Indonesia) Metode itu mirip seperti job fair 
secara offline 

negative - Rio Pasaribu (Chief Executive Officer REDY Indonesia) Sesi tatap muka ini akan 
menjadi sesi terbuka secara online yang bisa diikuti oleh setiap kandidat yang telah mendaftar 

neutral - Rio Pasaribu (Chief Executive Officer REDY Indonesia) Sesi-sesi ini diharapkan dapat 
membantu para kandidat untuk bisa mengembangkan profilnya dan memenuhi persyaratan yang 
sesuai dari perusahaan yang dituju 

positive - Rio Pasaribu (Chief Executive Officer REDY Indonesia) Bagi para calon pekerja yang 
berminat mencari kerja di job fair online ini, bisa mendaftar di getredy.id, sekaligus untuk melihat 
lowongan yang akan dibuka selama pameran karir, informasi lebih lanjut dapat juga dilihat di 
akun Instagram @redyindonesia 

 

Ringkasan 

Pandemi tak menjadi penghalan bagi banyak perusahaan melakukan rekrutmen. Berdasarkan 
survei, hampir 50% perusahaan melakukan keseluruhan proses rekrutmen secara online. Para 
pengamat bisnis dan ekonomi sepakat, setelah masa pandemi, akan muncul kalkulasi baru untuk 
kebutuhan manpower dan rekrutmen. 
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YUK, BERBURU PELUANG DI VIRTUAL CAREER FAIR BALI 2021 

Pandemi tak menjadi penghalan bagi banyak perusahaan melakukan rekrutmen. 

Berdasarkan survei, hampir 50% perusahaan melakukan keseluruhan proses rekrutmen secara 
online. 

Para pengamat bisnis dan ekonomi sepakat, setelah masa pandemi, akan muncul kalkulasi baru 
untuk kebutuhan manpower dan rekrutmen. 

Langkah itu sebagai upaya mengejar kekosongan yang terhambat akibat pandemi Covid-19. 

Bahkan Bali sebagai tujuan pelesiran terbaik di dunia, sekaligus berpredikat destinasi wisata 
terbaik di Asia diprediksi masih menyimpan potensi luar biasa pascapandemi. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan kepariwisataan Bali akan shifting 
(bergeser) pascapandemi Covid-19. 

Pergeseran itu terjadi untuk pangsa pasar wisatawan Bali yang semula didominasi 'mass tourism', 
menjadi 'quality tourism'. 

Itu artinya, akan dibutuhkan tenaga kerja yang lebih skillful dan mumpuni dibidangnya masing-
masing. 

Menyadari pentingnya solusi untuk mengatasi kebutuhan penyerapan tenaga kerja di situasi 
pandemi, dan sebagai antisipasi jelang dibukanya kembali arus wisatawan mancanegara, REDY 
Indonesia selaku platform pencarian kerja terkemuka di tanah air akan menyelenggarakan career 
fair atau bursa pencarian kerja yang digelar secara virtual. 

Event bertajuk Virtual Career Fair Bali akan berlangsung tanggal 29 - 30 Juni 2021. 

Chief Executive Officer REDY Indonesia Rio Pasaribu menjelaskan, acara ini merupakan ajang 
karir virtual yang mempertemukan para pencari kerja dengan para pelaku usaha melalui bursa 
kerja online. 

Ia menyebut, Virtual Career Fair Bali menjadi solusi di tengah transisi menuju tatanan kehidupan 
baru. 

"Berangkat dari keinginan untuk menjembatani kandidat dengan perusahaan dengan mudah dan 
praktis, REDY juga ingin menjadi wadah yang membantu para pencari kerja yang terdampak 
selama pandemi COVID-19," katanya di Sanur, Sabtu (25/6/2021). 

"Kami berharap Virtual Career Fair ini akan menjadi sarana bagi para pencari kerja, khususnya 
di Pulau Bali untuk bisa menemukan karir impiannya," sambungnya. 

Rio Pasaribu mengemukakan, acara ini terbuka untuk umum. 

Pencari kerja yang mendaftar saat pameran karir tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. 

Seperti job fair pada umumnya, acara ini berkolaborasi dengan perusahaan dari berbagai sektor 
di Bali, khususnya pariwisata. 

Selain membuka lapangan pekerjaan, perusahaan yang berpartisipasi juga akan mengadakan 
presentasi agar dapat terhubung langsung dengan para kandidat pencari kerja. 

"Metode itu mirip seperti job fair secara offline," ujarnya. 
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Dalam sesi ini, kandidat diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan bertanya langsung kepada 
para rekruter seputar tips dan lingkungan kerja di perusahaan yang dituju. 

"Sesi tatap muka ini akan menjadi sesi terbuka secara online yang bisa diikuti oleh setiap 
kandidat yang telah mendaftar," jelasnya. 

Selain itu, selama periode Virtual Career Fair, kandidat yang akan berpartisipasi juga bisa 
berkonsultasi langsung bersama para career expert terkait CV mereka, melalui sesi coaching di 
program webinar dan serangkaian talk-show. 

"Sesi-sesi ini diharapkan dapat membantu para kandidat untuk bisa mengembangkan profilnya 
dan memenuhi persyaratan yang sesuai dari perusahaan yang dituju," ungkapnya. 

Bali Virtual Career Fair 2021 akan dilaksanakan sepenuhnya secara online di platform REDY 
Indonesia. 

Selama periode Virtual Career Fair, perusahaan yang berkolaborasi akan melakukan proses 
rekrutmen termasuk tahap screening dan penawaran kerja pada platform REDY Indonesia. 

"Bagi para calon pekerja yang berminat mencari kerja di job fair online ini, bisa mendaftar di 
getredy.id, sekaligus untuk melihat lowongan yang akan dibuka selama pameran karir, informasi 
lebih lanjut dapat juga dilihat di akun Instagram @redyindonesia," pungkasnya. 
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Judul Remitansi PMI turun Karena pandemi 

Nama Media Jawa Pos 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL Pg3 

Jurnalis hep 

Tanggal 2021-06-26 06:51:00 

Ukuran 306x248mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 226.440.000 

News Value Rp 1.132.200.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Meski mulai 
mengalami kenaikan, jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibandingkan sebelum terjadi 
pandemi Covid-19 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concem kita 
adalah kebe-rangkatan dan pulangnya pekerjamigran. Harus termonitor dan kita juga harus bisa 
meningkatkan kesiapan daerah 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Selain itu, 
akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas 
agar tidak jatuh menjadi penganggur pascapulang 

 

Ringkasan 

Persebaran virus SARS-CoV-2 membatasi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di 
beberapa negara. Tahun lalu jumlah penempatannya turun hingga 59 persen. Remitansi alias 
transfer uang dari negara tempat bekerja juga turun 17,5 persen jika dibandingkan dengan 2019. 
Pada Maret 2020, pemerintah menghentikan penempatan PMI. Itu sesuai dengan Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 151/2020. Kebijakan itu lantas diganti dengan Keputusan 
Menaker294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. 
Mulai saat itu, PMI kembali diberangkatkan ke mancanegara 

 

REMITANSI PMI TURUN KARENA PANDEMI 

Persebaran virus S ARS-CoV-2 membatasi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di 
beberapa negara. Tahun lalu jumlah penempatannya turun hingga 59 persen. Remitansi alias 
transfer uang dari negara tempat bekerja juga turun 17,5 persen jika dibandingkan dengan 2019. 
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Pada Maret 2020, pemerintah menghentikan penempatan PMI. Itu sesuai dengan Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 151/2020. Kebijakan itu lantas diganti dengan Keputusan 
Menaker294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. 
Mulai saat itu, PMI kembali diberangkatkan ke mancanegara 

"Meski mulai mengalami kenaikan, jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibandingkan 
sebelum terjadi pandemi Covid-19," ujar Menko Perekonomian Airlangga Har-tarto kemarin 
(25/6). 

Airlangga telah berunding dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait 
perlindungan PMI dan keluarganya. Hal itu meliputi perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. 
Baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Itu juga mencakup penempatan dan 
pemberdayaan ekonomi. 

"Concem kita adalah kebe-rangkatan dan pulangnya pekerjamigran. Harus termonitor dan kita 
juga harus bisa meningkatkan kesiapan daerah," tegas Airlangga. 

Pemerintah perlu memiliki roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di 
daerah yang menjadi kantong calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Salah satunya adalah 
pelatihan yang akan dapat mencukupi kebutuhan CPMI. Sekaligus meningkatkan peluang 
bekerja di luar negeri. 

BP2MI melaporkan, sepanjang tahun lalu, sekitar 120.000 PMI telah memanfaatkan program 
kartu prakerja. " Dengan upskilling, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
tutur Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan manajemen pelaksana program 
kartu prakerja membahas pelatihan untuk alumni atau angkatan puma-PMI. BP2MI rencananya 
membuka 92 titik layanan pendampingan bagi puma-PMI diseluruh Indonesia. 

Layanan pendampingan itu dapat mendorong purna-PMI untuk mengakses program kartu 
prakerja. Dengan begitu, purna-PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, 
reskilling, maupun upskilling. "Selain itu, akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan 
baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi penganggur pascapulang," 
jelasnya. (dee/c!9/hep) 

caption: 

KONSTRUKSI: Aktivitas pekerja proyek gedung tinggi di Surabaya. Pandemi membuat 
penempatan pekerja migran ke luar negeri terhambat. 

 

  



 

107 
 

 

 

 

  



 

108 
 

Judul Airlangga Minta BP2MI Tingkatkan Kualitas Pekerja 

Nama Media Pos Kota 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis rizal 

Tanggal 2021-06-26 06:42:00 

Ukuran 242x137mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 36.300.000 

News Value Rp 181.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada ke-berangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui prakerja, calon pekerja akan ditempatkan diluar negeri akan lebih berkualitas 
dan memiliki nilai lebih tinggi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Sehingga 
akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas 
agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan 

 

Ringkasan 

Berlanjutnya pendemi Covid-19 di dunia menyebabkan adanya pembatasan pekerja asal 
Indonesia disejumlah negara sejak 2020 lalu. Akibatnya berdampak menurunnya jumlah pekerja, 
sehingga berpengaruh terhadap remitansi. 

 

AIRLANGGA MINTA BP2MI TINGKATKAN KUALITAS PEKERJA 

Berlanjutnya pendemi Covid-19 di dunia menyebabkan adanya pembatasan pekerja asal 
Indonesia disejumlah negara sejak 2020 lalu. 

Akibatnya berdampak menurunnya jumlah pekerja, sehingga berpengaruh terhadap remitansi. 

"Concern kita adalah pada ke-berangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dan jajarannya, kemarin. 
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la meminta Harus ada roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di 
daerah yang menjadi kantong calon pekerja dengan pelatihan yang dapat melengkapi kebutuhan 
agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di luar negeri. 

Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 
pekerja telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. 

"Dengan upskilling melalui prakerja, calon pekerja akan ditempatkan diluar negeri akan lebih 
berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," jelas menko. 

Dapat Kerja Baru 

Selain memberi program pelatihan, BP2MI dan manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja 
juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna pekerja. BP2MI 
rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi pekerja yang sudah purna di 
seluruh Indonesia. 

Dengan adanya layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong pekerja yang sudah 
puma bisa mengakses Program Kartu Prakerja, sehingga mereka dapat memperoleh pelatihan 
dalam rangka skilling, reskilling, maupun upskilling. 

"Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga 
produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan," jelasnya. 

(rizal/bi) 

caption: 

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama Kepala BP2MI Benny Rhamdani. 
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Judul Menlu Retno Minta Korsel Lindungi ABK Indonesia 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL Pg12 

Jurnalis N-3 

Tanggal 2021-06-26 06:32:00 

Ukuran 178x135mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 32.040.000 

News Value Rp 160.200.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) Saya mendorong agar dapat segera dimulai 
pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal 
long-line milik Korsei 

positive - Chung Eui-yong (Menteri Luar Negeri Korea Selatan) Kedua negara akan terus bekerja 
sama secara erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja dengan kondisi yang aman dan bisa 
kembali ke Indonesia dengan selamat 

 

Ringkasan 

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi meminta pemerintah Korea Selatan (Korsel) melindungi 
pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara tersebut. "Saya 
mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan bagi 
ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korsel," kata Menlu Retno, saat 
menyampaikan pernyataan pers virtual bersama dengan Menlu Korsel Chung Eui-yong di Jakarta, 
Jumat (25/6). 

 

MENLU RETNO MINTA KORSEL LINDUNGI ABK INDONESIA 

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi meminta pemerintah Korea Selatan (Koesel) melindungi 
pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara tersebut. 

"Saya mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan 
pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korsei," kata Menlu Retno, 
saat menyampaikan pernyataan pers virtual bersama dengan Menlu Korsei Chung Eui-yong di 
Jakarta, Jumat (25/6). 

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) sebelumnya bersama dengan Kedutaan Besar RI di Nairobi 
dan di Beijing mengupayakan pemulangan tiga ABK WNI dari Somalia, usai menerima pengaduan 
terkait penelantaran. 
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Dalam pernyataan tertulis Kemenlu RI yang diterima di Jakarta, Kamis (24/6), dikatakan bahwa 
pada Maret lalu, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia telah menerima 
pengaduan dari tiga orang ABK WNI Kapal Liao Dong Yu 571 di Somalia, terkait penelantaran 
dan permintaan pemulangan. 

Lindungi Tenaga Kerja 

Lebih jauh Menlu Retno mengatakan kemajuan dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai 
pada Mei 2021, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja 
dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korsei untuk ukuran 20 
ton ke atas. 

Berdasarkan data pemerintah, tercatat 33.000 pekerja migran Indonesia berada di Korsei, 
termasuk di antaranya 5.950 WNI ABK yang bekerja di kapal-kapal ikan Korsei. 

Selanjurnya, Menlu Retno juga meminta perhatian Menlu Korsei agar re-entry dan penempatan 
baru pekerja migran Indonesia di negara tersebut dapat segera dibuka. 

Menanggapi permintaan tersebut, Menlu Chung Eui-yong meyakinkan Indonesia bahwa 
negaranya akan melindungi awak kapal Indonesia yang bekerja di Korsei. 

"Kedua negara akan terus bekerja sama secara erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja 
dengan kondisi yang aman dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat," tutur Chung. 

Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua Menlu membahas sejumlah kerja sama antara kedua 
negara meliputi bidang kesehatan, ekonomi, serta politik dan pertahanan. 

Ant/N-3 

caption: 

DOKUMEN KERJA SAMA I Menlu RI, Retno Marsudi (kanan) bersama Menlu Korea Selatan, Chung 
Eui-yong memperlihatkan dokumen kerja sama saat melakukan pertemuan bilateral di Gedung 
Pancasila, Jakarta, Jumat (25/6). 
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Judul Pengiriman PMI Merosot 59 Persen Akibat Pandemi 

Nama Media Rakyat Merdeka 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL Pg9 

Jurnalis NOV 

Tanggal 2021-06-26 06:15:00 

Ukuran 243x96mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 43.740.000 

News Value Rp 131.220.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) 2021 mulai mengalami 
kenaikan. namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi 
Pandemi Covid-19 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Concern kami adalah 
pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita juga harus 
bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Dengan upskilling 
melalui Prakerja. CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

 

Ringkasan 

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, jumlah 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2020 menurun sebesar 59 persen. Hal 
ini berdampak pada penurunan remitansi sebesar 17,5 persen dibandingkan tahun 2019. "2021 
mulai mengalami kenaikan. namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding 
sebelum terjadi Pandemi Covid-19 " kata Airlangga dalam keterangannya, kemarin. 

 

PENGIRIMAN PMI MEROSOT 59 PERSEN AKIBAT PANDEMI 

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, jumlah 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2020 menurun sebesar 59 persen. Hal 
ini berdampak pada penurunan remitansi sebesar 17,5 persen dibandingkan tahun 2019. 

"2021 mulai mengalami kenaikan. namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding 
sebelum terjadi Pandemi Covid-19 " kata Airlangga dalam keterangannya, kemarin. 

Untuk memberikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya, Airlangga sudah melakukan 
penemuan dengan jajaran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jakarta. 
Kamis (24/6). 
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Perlindungan itu. papar Airlangga, meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik 
sebelum, selama, dan setelah bekerja. Di dalamnya juga mencakup penempatan dan 
pemberdayaan ekonomi. 

Dalam pertemuan, pihaknya bersama BP2MI membahas terkait perlunya penguatan kebijakan 
pelindungan PMI dan keluarga. Terutama dalam penanganan keberangkatan dan kepulangan 
PMI pada masa pandemi Covid-19 untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN). 

"Concern kami adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
tegas Airlangga. 

Dia menegaskan, harus ada road map untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat 
di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Salah satunya dengan 
melakukan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di luar negeri. 
Berdasarkan data BP2MI. hampir 120.000 PMI pada tahun lalu telah memanfaatkan Program 
Kartu Prakerja. 

"Dengan upskilling melalui Prakerja. CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
tutur Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI. BP2-MI dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada puma PMI. 

BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi puma PMI di seluruh 
Indonesia. Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk 
mengakses Program Kartu Prakerja. sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam 
rangka skilling, reskilling. maupun upskilling. nov 
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Judul Kasus COVID Meledak, Badai PHK Bisa Datang Lagi! 

Nama Media detik.com 

Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5620586/kasus-
covimeledak-badai-phk-bisa-datang-lagi 

Jurnalis Danang Sugianto 

Tanggal 2021-06-26 06:00:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Ini bisa 
lebih parah dari tahun lalu. Ini baru Juni, kalau bulan depan naik terus lebih parah 

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Kalau 
terus-terusan kayak gini pasti banyak perusahaan yang goyang, termasuk akan melakukan PHK 

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Lebih 
penting vaksin, lockdown pun sebenarnya nggak akan efektif, yang jadi masalah kan virusnya. 
Pembatasan iya satu hal, tapi kan kalau nggak diselesaikan (virusnya) kan repot 

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)) Ini terjadi 
karena vaksinasinya terlambat, nggak bisa mengikuti laju penularan. Kan kita tahu masyarakat 
kita memang bandel, mereka mau nggak mau juga harus tetap cari nafkah. Mah yang mereka 
itu harusnya ditargetkan dulu untuk divaksin. Targetkan dulu populasi yang sulit mengikuti 
prokes 

 

Ringkasan 

Badai PHK bisa datang lagi! Pasalnya, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia terus meningkat. 
Kondisi ini pun membuat para pengusaha khawatir dunia usaha goyang. Ketua Umum Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memprediksi konsumsi masyarakat akan 
kembali lemah seperti tahun lalu, atau bisa lebih parah. Pemicunya adalah kasus COVID-19 yang 
melonjak drastis membuat aktivitas masyarakat kembali berhenti. 

 

KASUS COVID MELEDAK, BADAI PHK BISA DATANG LAGI! 

Badai PHK bisa datang lagi! Pasalnya, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia terus meningkat. 
Kondisi ini pun membuat para pengusaha khawatir dunia usaha goyang. 



 

118 
 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memprediksi konsumsi 
masyarakat akan kembali lemah seperti tahun lalu, atau bisa lebih parah. Pemicunya adalah 
kasus COVID-19 yang melonjak drastis membuat aktivitas masyarakat kembali berhenti. 

"Ini bisa lebih parah dari tahun lalu. Ini baru Juni, kalau bulan depan naik terus lebih parah," 
tuturnya saat dihubungi detikcom, Jumat (25/6/2021). 

Jika masyarakat kembali takut berbelanja maka dampaknya akan kembali fatal untuk dunia 
usaha. Belanja negara juga akan terkuras untuk menangani pandemi yang berkepanjangan. 

"Kalau terus-terusan kayak gini pasti banyak perusahaan yang goyang, termasuk akan 
melakukan PHK," tegasnya. 

Hariyadi mengatakan sebagai pengusaha dia tidak akan memilih lockdown ataupun PPKM Mikro. 
Menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah vaksinasi yang cepat. 

"Lebih penting vaksin, lockdown pun sebenarnya nggak akan efektif, yang jadi masalah kan 
virusnya. Pembatasan iya satu hal, tapi kan kalau nggak diselesaikan (virusnya) kan repot," 
ucapnya. 

Baik lockdown maupun PPKM Mikro bagi Hariyadi hanya upaya pembatasan dan pencegahan 
penularan saja. Sementara yang sebenarnya dibutuhkan adalah herd immunity dengan cara 
vaksinasi agar pandemi selesai. 

Pemerintah diharapkan bisa melakukan vaksinasi sejalan dengan penyebaran virus Corona yang 
sangat cepat. Sementara kenyataannya sebaliknya. 

"Ini terjadi karena vaksinasinya terlambat, nggak bisa mengikuti laju penularan. Kan kita tahu 
masyarakat kita memang bandel, mereka mau nggak mau juga harus tetap cari nafkah. Mah 
yang mereka itu harusnya ditargetkan dulu untuk divaksin. Targetkan dulu populasi yang sulit 
mengikuti prokes," tuturnya. 
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Judul Pekerja Anak di Masa Pandemi 

Nama Media Kompas 

Newstrend Pekerja Anak 

Halaman/URL Pg5 

Jurnalis Sonya Hellen Sinombor 

Tanggal 2021-06-26 05:52:00 

Ukuran 234x154mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 201.240.000 

News Value Rp 603.720.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak) Krisis ekonomi, berkurangnya pekerja dewasa pada sektor-sektor tertentu karena angka 
kematian yang tinggi, serta ketimpangan sosial dalam akses teknologi informasi untuk 
pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan risiko lahirnya banyak pekerja anak baru di tengah 
pandemi 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kondisi ekonomi keluarga yang kurang 
beruntung sering menjadi alasan anak-anak terpaksa bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan 
sekolah si anak maupun kebutuhan keluarga, bahkan anak menjadi tulang punggung keluarga 

 

Ringkasan 

Pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat dan melambatnya perekonomian 
semakin meningkatkan jumlah pekerja anak. Kondisi ini perlu diwaspadai. Lebih dari setahun 
pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Tak hanya terpapar virus korona, masyarakat juga didera 
oleh tekanan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan kini berada di depan mata. 
Pandemi rentan melahirkan pekerja-pekerja anak. 

 

PEKERJA ANAK DI MASA PANDEMI 

Pandemi Couid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat dan melambatnya perekonomian 
semakin meningkatkan jumlah pekerja anak. Kondisi ini perlu diwaspadai. 

Lebih dari setahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Tak hanya terpapar virus korona, 
masyarakat juga didera oleh tekanan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan kini 
berada di depan mata. Pandemi rentan melahirkan pekerja-pekerja anak. 

Munculnya sejumlah pekerja anak berisiko bagi masa depan anak-anak, menyusul ancaman 
putus sekolah dan telantar. Sejumlah anak bahkan rentan masuk dalam situasi yang 
membahayakan dirinya sehingga mengancam tumbuh kembangnya. 
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Situasi ini diingatkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu 
Bintang Darmawati saat berbicara pada webinar Pencegahan Pekerja Anak "Peran Pentahelbc 
dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia", Rabu (23/6/2021). Webinar ini untuk 
memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang jatuh setiap 12 Juni. 

"Krisis ekonomi, berkurangnya pekerja dewasa pada sektor-sektor tertentu karena angka 
kematian yang tinggi, serta ketimpangan sosial dalam akses teknologi informasi untuk 
pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan risiko lahirnya banyak pekerja anak baru di tengah 
pandemi," ujar Bintang Darmawati. 

Menghadapi kondisi ini, orangtua diingatkan untuk bersiap menghadapi berbagai kemungkinan 
terburuk. Pandemi yang memasuki tahun kedua semakin meningkatkan risiko bertambahnya 
pekerja anak. 

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2019 
dan 2020 menunjukkan persentase pekerja anak di Indonesia meningkat. Peningkatan pekerja 
anak justru terjadi pada kelompok umur 10-12 tahun dan 13-14 tahun. 

Dari data tersebut, anak-anak di pedesaan (4,12 persen) sangat rentan menjadi pekerja anak 
dibandingkan anak di perkotaan (2,53 persen). Anak perempuan (3,34 persen) paling banyak 
menjadi pekerja dibandingkan anak laki-laki (3,16 persen). 

Bahkan, data Sakernas, Agustus 2020, memperlihatkan mayoritas atau sebanyak 73,72 persen 
pekerja anak yang berusia 15-17 tahun tidak lagi bersekolah. Artinya, pendidikan anak yang 
menjadi pekerja berhenti di sekolah menengah pertama. 

Angka-angka tersebut menunjukkan betapa isu pekerja dalam dua tahun terakhir merupakan isu 
yang sangat serius sebab akan mengancam terpenuhinya hak-hak anak. Menteri Bintang pun 
mengakui, angka pekerja anak semakin mengkhawatirkan setelah datangnya pandemi Covid-19. 

Ekonomi keluarga 

Dari sisi ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa isu pekerja 
anak merupakan masalah yang kompleks terkait ketenagakerjaan, ekonomi, pendidikan, 
kesehatan, sosial budaya, dan lainnya. Untuk mengatasinya dibutuhkan sinergi pentahelbc 

"Kondisi ekonomi keluarga yang kurang beruntung sering menjadi alasan anak-anak terpaksa 
bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan sekolah si anak maupun kebutuhan keluarga, bahkan 
anak menjadi tulang punggung keluarga," ujar Ida. 

Untuk mencegah bertambahnya jumlah pekerja anak, sejauh ini Kementerian Ketenagakerjaan 
melakukan berbagai upaya Selain sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, penghapusan pekerja anak dilakukan melalui 
Program Zona/Kawasan Bebas Pekerja Anak, dan Kampanye Menentang Pekerja Anak. 

Tak hanya pemerintah, organisasi dan lembaga masyarakat pun memberi perhatian terhadap isu 
pekerja anak. Seperti JARAK dan Save the Children Indonesia yang memberi perhatian pada 
sektor pertanian kakao. Ini melalui program Sistem Pemantauan dan Remediasi atau Child 
Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS) di 83 desa di Sulawesi Selatan, Lampung, 
dan Sumatera Barat. JARAK mengembangkan sistem pemantauan untuk pekerja anak di sektor 
pemulung di 12 kota di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. 

Tak hanya itu, juga pelatihan serta sosialisasi bahwa anak-anak punya hak yang harus dipenuhi. 
Sebab, mereka rentan cedera, tereksploitasi, dan mengalami risiko lain. (SONYA HELLEN 
SINOMBOR) 
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Judul Kemenlu Fasilitasi Pemulangan Ratusan WNI 

Nama Media Kompas 

Newstrend Pemulangan PMI 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis Jos 

Tanggal 2021-06-26 05:47:00 

Ukuran 79x99mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 33.970.000 

News Value Rp 101.910.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Kementerian Luar Negeri berhasil memfasilitasi ratusan pekerja migran Indonesia pulang ke 
Tanah Air. Rabu lalu, KBRI di Nairobi, Kenya, memulangkan dua awak kapal asal RI dari Bosaso, 
Somalia. Dalam pernyataan pers, Jumat (25/6/2021), disebutkan, kedua ABK itu sempat tertahan 
di Somalia selama berbulan-bulan karena gaji mereka belum dibayarkan oleh pemilik kapal.  

 

KEMENLU FASILITASI PEMULANGAN RATUSAN WNI 

Kementerian Luar Negeri berhasil memfasilitasi ratusan pekerja migran Indonesia pulang ke 
Tanah Air. Rabu lalu, KBRI di Nairobi, Kenya, memulangkan dua awak kapal asal RI dari Bosaso, 
Somalia. Dalam pernyataan pers, Jumat (25/6/2021), disebutkan, kedua ABK itu sempat tertahan 
di Somalia selama berbulan-bulan karena gaji mereka belum dibayarkan oleh pemilik kapal. Atas 
bantuan KBRI di Nairobi, mereka mendapatkan gaji. Mereka merupakan sisa dari 11 ABK WNI 
kapal Wadani. Di antara ke-11 orang itu, sembilan ABK memilih untuk pulang pada pertengahan 
tahun 2020 tanpa mendapatkan gaji. Dari laman resmi Kemenlu, pada Kamis (24/6) Kemenlu 
dan KBRI Kuala Lumpur memfasilitasi percepatan pemulangan 145 pekerja migran dari Malaysia. 
Dalam tes usap sebelum pulang, mereka dinyatakan negatif Covid-19. Setiba di Jakarta, mereka 
tetap menjalani karantina di Wisma Pademangan. (*/JOS) 

 

  



 

123 
 

 

 

 

  



 

124 
 

Judul Berita foto - Sentra Vaksinasi Pekerja Media 

Nama Media Kontan 

Newstrend Program Vaksinasi COVID-19 

Halaman/URL Pg1 

Jurnalis KONTAN 

Tanggal 2021-06-26 05:37:00 

Ukuran 158x274mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 52.930.000 

News Value Rp 529.300.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

BERITA FOTO - SENTRA VAKSINASI PEKERJA MEDIA 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kanan) bersama Wakil Pemimpin Umum 
Kompas Budiman Tanuredjo (dua kanan) meninjau vaksinasi di Sentra Vaksinasi Kompas 
Cramedia (KG) di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), Jumat (25/6). Sentra Vaksinasi KG merupakan 
Bakti Kompas Gramedia (KG) untuk negeri yang diwujudkan dalam kolaborasi dengan Dewan 
Pers Indonesia melalui program #Berkolaborasiuntuklndonesia: Vaksinasi Covid-19 untuk 10.000 
Pekerja Media. Target peserta harian adalah 500 orang sehingga akan digelar selama 20 hari. 
#satgascovid19 #pakaimasker 
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Judul Kemnaker Pertahankan Opini WTP Lima Kali Berturut-turut 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Opini WTP 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4591761/kemnaker-
pertahankan-opini-wtp-lima-kali-berturut-turut 

Jurnalis Liputan6.com 

Tanggal 2021-06-26 02:27:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, Kemnaker kembali 
memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP yang kelima yang diraih Kemnaker 
berturut-turut sejak tahun 2016 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Predikat WTP ini tentunya harus kita 
pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu berupaya memperbaiki yang masih 
kurang, serta dengan cepat merespon rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Kemnaker 
berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib dalam setiap kegiatan dengan 
mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mengucapkan terima kasih kepada 
keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit 
laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI 
atas kerja kerasnya untuk senantiasa mendorong Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara 
terus menerus, khususnya pada tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi 
Pemerintah Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
RI. Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Kemnaker lima kali berturut turut sejak 
tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini, Menaker Ida 
Fauziyah hanya menyaksikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 2020 melalui Video Conference, di kediamannya Jakarta, 
Jum'at (25/6/2021). 
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KEMNAKER PERTAHANKAN OPINI WTP LIMA KALI BERTURUT-TURUT 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
RI. Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Kemnaker lima kali berturut turut sejak 
tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. 

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini, Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 
2020 melalui Video Conference, di kediamannya Jakarta, Jum'at (25/6/2021). 

Usai menyaksikan melalui video conference, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada 
seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas prestasi ini. 

"Alhamdulillah, Kemnaker kembali memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP 
yang kelima yang diraih Kemnaker berturut-turut sejak tahun 2016," ujarnya. 

Menaker Ida menegaskan, keberhasilan Kemnaker meraih WTP lima kali secara berturut-turut 
tersebut tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi, dan kerja sama yang baik dari seluruh jajaran 
unit eselon I di Kemnaker dalam melakukan pengelolaan keuangan negara semaksimal mungkin, 
yakni secara efisien, efektif, ekonomis, transparans dan akuntabilitas. 

"Predikat WTP ini tentunya harus kita pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu 
berupaya memperbaiki yang masih kurang, serta dengan cepat merespon rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan BPK RI. Kemnaker berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib 
dalam setiap kegiatan dengan mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," ujar 
Menaker Ida. 

Ditegaskan Menaker Ida, opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan 
tekad setiap jajaran di Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan 
anggaran negara secara baik, transparan, dan akuntabel. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu 
terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status 
WTP," ujar Menaker Ida. 

Menurutnya, capaian WTP di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini merupakan bukti 
komitmen Pemerintah dalam mengelola APBN secara profesional, pruden, transparan, dan 
akuntabel.[?] "Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja kerasnya untuk senantiasa 
mendorong Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara terus menerus, khususnya pada 
tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Indonesia maupun 
negara-negara di seluruh dunia," ujar Menaker Ida Fauziyah. 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) tahun 2020. Penilaian itu berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI. Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Kemnaker lima kali berturut 
turut sejak tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. 

 

KEMNAKER BERHASIL PERTAHANKAN OPINI WTP LIMA TAHUN BERTURUT-TURUT 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) tahun 2020. 

Penilaian itu berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Kemnaker lima kali berturut turut sejak tahun 
2016, 2017, 2018, dan 2019. 

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini, Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2020 melalui Video Conference, di kediamannya Jakarta, 
Jum'at (25/6). 

Usai menyaksikan melalui video conference, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada 
seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas prestasi ini. 

"Alhamdulillah, Kemnaker kembali memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP 
yang kelima yang diraih Kemnaker berturut-turut sejak tahun 2016,” ujarnya. 

Menaker Ida menegaskan, keberhasilan Kemnaker tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi, dan 
kerja sama yang baik dari seluruh jajaran unit eselon I di Kemnaker dalam melakukan 
pengelolaan keuangan negara semaksimal mungkin, yakni secara efisien, efektif, ekonomis, 
transparans dan akuntabilitas. 

"Predikat WTP ini tentunya harus kita pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu 
berupaya memperbaiki yang masih kurang, serta dengan cepat merespons rekomendasi Hasil 
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Pemeriksaan BPK RI. Kemnaker berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib 
dalam setiap kegiatan dengan mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," ujar 
Menaker Ida. 

Ditegaskan Menaker Ida, opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan 
tekad setiap jajaran di Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan 
anggaran negara secara baik, transparan, dan akuntabel. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu 
terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status 
WTP," ujar Menaker Ida. 

Menurutnya, capaian WTP di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini merupakan bukti 
komitmen Pemerintah dalam mengelola APBN secara profesional, pruden, transparan, dan 
akuntabel. 

“Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja kerasnya untuk senantiasa mendorong 
Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara terus menerus, khususnya pada tahun 2020 yang 
merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Indonesia maupun negara-negara di 
seluruh dunia,” ujar Menaker Ida Fauziyah. 
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positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) Saya mendorong agar dapat segera dimulai 
pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal 
long-line milik Korea Selatan 

positive - Chung Eui-yong (Menteri Luar Negeri Korea Selatan) Kedua negara akan terus bekerja 
sama secara erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja dengan kondisi yang aman dan bisa 
kembali ke Indonesia dengan selamat 

positive - Chung Eui-yong (Menteri Luar Negeri Korea Selatan) Saya berharap kedua negara 
dapat melakukan kerja sama intensif berdasarkan kontribusi yang akan kita berikan 

 

Ringkasan 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta pemerintah Korea Selatan melindungi pekerja 
migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara tersebut. Kemajuan 
dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai pada Mei 2021, dengan ditandatanganinya nota 
kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan yang 
bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

 

KOREA SELATAN DIMINTA LINDUNGI ABK ASAL INDONESIA 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta pemerintah Korea Selatan melindungi pekerja 
migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara tersebut. 

Kemajuan dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai pada Mei 2021, dengan 
ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi 
awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

"Saya mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan 
pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan," kata Menlu 
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Retno, saat menyampaikan pernyataan pers virtual bersama dengan Menlu Korea Selatan Chung 
Eui-yong di Jakarta, Jumat (25/6). 

Berdasarkan data pemerintah, tercatat 33.000 pekerja migran Indonesia berada di Korea 
Selatan, termasuk di antaranya 5.950 WNI ABK yang bekerja di kapal-kapal ikan Korea Selatan. 

Selanjutnya, Menlu Retno juga meminta perhatian Menlu Korea Selatan agar re-entry dan 
penempatan baru pekerja migran Indonesia di negara tersebut dapat segera dibuka. 

Menanggapi permintaan tersebut, Menlu Chung Eui-yong meyakinkan Indonesia bahwa 
negaranya akan melindungi awak kapal Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. 

"Kedua negara akan terus bekerja sama secara erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja 
dengan kondisi yang aman dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat," tutur Chung. 

Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua menlu membahas sejumlah kerja sama antara kedua 
negara meliputi bidang kesehatan, ekonomi, serta politik dan pertahanan. 

Kedua menlu juga menandatangani dua kesepakatan yaitu Plan of Action Implementasi 
Kemitraan Strategis Khusus untuk periode 2021-2025 yang diharapkan akan mendorong 
program-program konkret di berbagai sektor seta MoU on Triangular Cooperation yang menjadi 
dasar kontribusi bersama kedua negara dalam pembangunan di negara berkembang lainnya. 

Berdasarkan semangat kemitraan strategis khusus yang telah disepakati oleh para pemimpin RI 
dan Korea Selatan pada 2017, kedua menlu akan mengawal perkembangan kerja sama bilateral 
agar seluruh program kerja dapat diimplementasikan secara nyata. 

"Saya berharap kedua negara dapat melakukan kerja sama intensif berdasarkan kontribusi yang 
akan kita berikan," ujar Menlu Chung. (ant/dil/jpnn). 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, Kemnaker kembali 
memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP yang kelima yang diraih Kemnaker 
berturut-turut sejak tahun 2016 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Predikat WTP ini tentunya harus kita 
pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu berupaya memperbaiki yang masih 
kurang, serta dengan cepat merespon rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker berkomitmen, tentunya selalu akan 
patuh dan taat, serta tertib dalam setiap kegiatan dengan mengacu ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mengucapkan terima kasih kepada 
keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit 
laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI 
atas kerja kerasnya untuk senantiasa mendorong Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara 
terus menerus, khususnya pada tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi 
Pemerintah Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) tahun 2020 dari BPK. Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian 
Kemnaker lima kali berturut turut sejak tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Pemeriksaan laporan 
keuangan tersebut disaksikan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah melalui video conference. 
Usai menyaksikannya, Ida memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas 
prestasi WTP di 2020. 
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KEMNAKER SUKSES PERTAHANKAN OPINI WTP BPK LIMA KALI BERTURUT-TURUT 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) tahun 2020 dari BPK. Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian 
Kemnaker lima kali berturut turut sejak tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. 

Pemeriksaan laporan keuangan tersebut disaksikan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah melalui 
video conference. Usai menyaksikannya, Ida memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran 
pegawai Kemnaker atas prestasi WTP di 2020. 

"Alhamdulillah, Kemnaker kembali memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP 
yang kelima yang diraih Kemnaker berturut-turut sejak tahun 2016," ujar Ida dalam keterangan 
tertulis, Jumat (25/6/2021). 

Ida menegaskan, keberhasilan Kemnaker meraih WTP lima kali secara berturut-turut tersebut 
tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi, dan kerja sama yang baik dari seluruh jajaran unit 
eselon I di Kemnaker dalam melakukan pengelolaan keuangan negara semaksimal mungkin, 
yakni secara efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabilitas. 

"Predikat WTP ini tentunya harus kita pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu 
berupaya memperbaiki yang masih kurang, serta dengan cepat merespon rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan BPK RI," kata Ida. 

"Kemnaker berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib dalam setiap kegiatan 
dengan mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," sambungnya. 

Ditegaskan Ida, opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap 
jajaran di Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran 
negara secara baik, transparan, dan akuntabel. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu 
terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status 
WTP," tutur Ida. 

Menurutnya, capaian WTP di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini merupakan bukti 
komitmen Pemerintah dalam mengelola APBN secara profesional, prudent, transparan, dan 
akuntabel. "Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja kerasnya untuk senantiasa 
mendorong Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara terus menerus, khususnya pada 
tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Indonesia maupun 
negara-negara di seluruh dunia," ucap Ida. 
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Narasumber 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik rencana 
evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini tentu menjadi peluang bagus 
untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan 
caregiver) 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Dengan kerja sama ini, kami 
yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Isu kedua terkait dengan 
human capacity development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda 
memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja 
bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan 
serikat pekerja 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah Belanda akan 
mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi 
berbasis komunitas sosial 

neutral - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah Indonesia 
menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam 
mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud 

 

Ringkasan 

Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. 
Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda 
di sela-sela pertemuan G20. Satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama 
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terkait perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Belanda yang telah berakhir 
masa berlakunya. 

 

RI DAN BELANDA SEPAKAT PERPANJANG MOU TERKAIT PERLINDUNGAN SOSIAL 
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. 

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda 
di sela-sela pertemuan G20. 

Satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan sosial 
bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Belanda yang telah berakhir masa berlakunya. 

Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan 
evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut. 

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial," kata Staf 
Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021). 

Hindun mengatakan rencana ini turut dibahas di pertemuan yang diwakili Sekretaris Jenderal 
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dari pihak Indonesia dan Minister of Social Affairs 
and Employment, Wouter Koolmees dari Belanda. 

Pertemuan itu membahas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor nurse dan 
caregiver (perawat) ke Belanda. 

Hindun mengatakan bahwa peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda 
terbuka luas. 

Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena 
meningkatnya penduduk usia tua. 

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia 
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun. 

"Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi 
tenaga kerja," lanjutnya. 

Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, Pemerintah 
Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun 
depan. 

Sementara itu, Staf Khusus Menaker, M. Reza Hafiz Akbar, mengatakan pemerintah Belanda 
memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 isu yaitu sustainable job creation and inclusive 
labour market towards changing world of work. 

Dua isu ini guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui 
penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial. 

"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, 
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia 
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua 
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza. 
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Isu lain yang dibahas terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang menjadi salah 
satu isu prioritas Indonesia. 

Kemnaker mencatat hingga tahun 2021 telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna 
peningkatan SDM Indonesia. 

"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam 
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," kata Reza. 

"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar 
kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," ujarnya. 
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Narasumber 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik rencana 
evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua 
negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini tentu menjadi peluang bagus 
untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan 
caregiver) 

positive - M Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Isu kedua terkait dengan 
human capacity development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda 
memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja 
bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan 
serikat pekerja 

positive - M Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah Belanda akan 
mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi 
berbasis komunitas sosial 

neutral - M Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah Indonesia 
menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam 
mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud 

 

Ringkasan 

Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal 
tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20. Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal 
Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister 
of Social Affairs and Employment, Wouter Koolmees. 
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INDONESIA DAN BELANDA PERKUAT KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN 

Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal 
tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20. 

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social 
Affairs and Employment, Wouter Koolmees. 

Salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan 
sosial yang telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada 
Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of 
Understanding (MoU) tersebut. 

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan 
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga 
kerja,” kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, dalam keterangan pers di 
Catania, Italia, Jumat, 25 Juni 2021. 

Hal lain yang dibahas, kata Hindun, adalah rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda. 

Hindun mengatakan bahwa peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda 
terbuka luas. Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar 
karena meningkatnya penduduk usia tua. 

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia 
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun. 

Sementara itu, Staf Khusus Menaker, M Reza Hafiz Akbar mengatakan bahwa terkait dengan 
Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, Pemerintah 
Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun 
depan. 

Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 (dua) isu yaitu 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial. 

"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, 
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia 
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua 
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza. 

Isu yang dibahas lainnya, tambah Reza, terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang 
menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah 
mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM Indonesia. 

"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam 
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," kata Reza. 

"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar 
kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," ujarnya.(*) 
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Narasumber 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik rencana 
evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua 
negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini tentu menjadi peluang bagus 
untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan 
caregiver) 

neutral - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Isu kedua terkait dengan 
human capacity development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda 
memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja 
bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja 
dan serikat pekerja 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah Belanda akan 
mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi 
berbasis komunitas sosial 

neutral - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah Indonesia 
menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam 
mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud 

 

Ringkasan 

Indonesia dan Belanda sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal 
tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20 di Italia. Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris 
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin 
oleh Minister of Social Affairs and Employment, Wouter Koolmees. 
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RI-BELANDA SEPAKAT TINGKATKAN KERJA SAMA DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN 

Indonesia dan Belanda sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal 
tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20 di Italia. 

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social 
Affairs and Employment, Wouter Koolmees. 

Salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan 
sosial yang telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada 
Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of 
Understanding (MoU) tersebut. 

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan 
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga 
kerja," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah dalam keterangan tertulis, 
Jumat (25/6/2021). 

Hal lain yang dibahas, kata Hindun, adalah rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda. 

Hindun mengatakan peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda terbuka luas. 
Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena 
meningkatnya penduduk usia tua. 

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia 
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun. 

Sementara itu, Staf Khusus Menaker, M. Reza Hafiz Akbar mengatakan terkait dengan Presidensi 
Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia 
mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun depan. 

Pemerintah Belanda memberikan dukungan khususnya terhadap 2 (dua) isu yaitu sustainable 
job creation and inclusive labour market towards changing world of work. Dukungan ini diberikan 
untuk mendukung pekerja disabilitas masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial. 

"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, 
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia 
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga semua 
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza. 

Isu yang dibahas lainnya, tambah Reza, adalah pelatihan vokasi berbasis komunitas yang 
menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah 
mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM Indonesia. 

"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam 
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," kata Reza. 

"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar 
kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," sambungnya. 

 

  



 

140 
 

Judul Lowongan Kerja Karawang Terbaru Juni 2021, Lulusan SMK Bisa Punya 
Gaji 5 Jutaan, Ini Persyaratannya 

Nama Media jabar.tribunnews.com 

Newstrend Lowongan Kerja di Karawang 

Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/06/25/lowongan-kerja-karawang-
terbaru-juni-2021-lulusan-smk-bisa-punya-gaji-5-jutaan-ini-
persyaratannya 

Jurnalis Yongky Yulius 

Tanggal 2021-06-25 21:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Ada kabar gembira buat Anda yang sedang mencari lowongan kerja Karawang terbaru Juni 2021. 
Saat ini, ada beberapa perusahaan yang sedang membuka loker Karawang. Dihimpun 
TribunJabar.id dari laman resmi Karirhub Kemnaker, berikut adalah info lengkapnya: 

 

LOWONGAN KERJA KARAWANG TERBARU JUNI 2021, LULUSAN SMK BISA PUNYA 
GAJI 5 JUTAAN, INI PERSYARATANNYA 

Ada kabar gembira buat Anda yang sedang mencari lowongan kerja Karawang terbaru Juni 2021. 
Saat ini, ada beberapa perusahaan yang sedang membuka loker Karawang. Perusahaan itu di 
antaranya adalah PT Hexing Technology, PT Cahaya Santosa Lestari, dan PT Tae Sung Metal. 

Dihimpun TribunJabar.id dari laman resmi Karirhub Kemnaker, berikut adalah info lengkapnya: 

Lowongan PT Tae Sung Metal - Cimahi, Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat 1. Operator Produksi 
Syarat: - Minimal pendidikan SMK - Rentang usia 18-22 tahun - Sudah atau belum menikah 
Deskripsi pekerjaan: - Kontrak - Rentang gaji Rp 5 - 5,5 juta - Bidang kerja, manufaktur dan 
produksi Untuk info lebih lanjut, akses laman berikut ini: LINK Lowongan PT Cahaya Santosa 
Lestari - Kutapohaci, Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat 1. Maintenance Technician Syarat: - 
Minimal Sarjana Teknik Mesin atau Teknik Elektro. 

- Pengalaman minimal 3 tahun menangani mesin produksi dan infrastruktur pabrik. 

- Pengalaman bekerja di industri Keramik akan menjadi keuntungan. 

Deskripsi pekerjaan: - Membuat jadwal perawatan dan melakukan perawatan dan perbaikan 
mesin/perkakas sesuai jadwal. 

- Memeriksa, memantau kondisi mesin, dan menyimpan catatan dengan baik. 

- Pasang dan tangani masalah mesin/alat. 
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- Memutuskan dan memilih suku cadang untuk mesin selama pemeliharaan. 

- Melakukan Overhaul untuk semua mesin. 

Info lebih lanjut silakan buka laman ini: LINK 2. HR Manager Syarat: - Minimal Sarjana Hukum. 

- Pengalaman minimal 5 tahun bekerja sebagai posisi HR atau terkait. 

- Pemahaman mendalam tentang hukum Ketenagakerjaan, Rekrutmen, Hubungan Industrial, dll. 

- Berpengalaman bekerja di perusahaan Manufaktur akan menjadi keuntungan. 

- Keterampilan interpersonal yang baik. 

- Bersedia ditempatkan di Karawang. 

Deskripsi pekerjaan: - Menganalisa, merencanakan dan mengkoordinir semua kegiatan yang 
berhubungan dengan rekrutmen, pengembangan & evaluasi SDM, personalia, sistem informasi 
SDM, secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur sistem dan rencana kerja yang telah 
ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan departemen SDM. 

- Menangani masalah hukum yang berkaitan dengan perusahaan, baik dari sumber internal 
maupun eksternal. 

- Mengelola masalah yang terkait dengan karyawan dan serikat pekerja. 

- Bertindak sebagai jembatan antara perusahaan dan karyawan. 

- Menangani perbaikan dan pemeliharaan fasilitas perusahaan yang berkaitan dengan urusan 
umum seperti: kendaraan, gedung, dll. 

- Mengurus dan mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan seperti 
SIUP, SIPA, domisili perusahaan, sertifikat perusahaan, dll. 

Untuk info lebih lanjut, silakan akses: LINK Lowongan PT Hexing Technology - Parungmulya, 
Ciampel, Kab. Karawang 1. Chieft Marketing Officer Syarat: - Pengalaman kerja jangka panjang 
(lebih dari 10 tahun) di sektor Tenaga Listrik; pengalaman pada meteran energi, 
sistem/peralatan distribusi lebih disuka. 

- Kerjasama jangka panjang (lebih dari 5 tahun) dengan PT PLN, familiar dengan cara kerja dan 
sistem manajemen PLN; Hubungan baik dengan PLN atau pernah bekerja di PLN lebih 
diutamakan. 

- Memiliki pengalaman kerja Direktur Pemasaran (Deputi), mampu melakukan kegiatan 
pemasaran di sisi pelanggan serta membangun & pengelolaan; lebih disukai memiliki kelompok 
belakang teknis tidak peduli pada studi atau pekerjaan; - Bisa berbahasa Inggris (lebih disukai 
jika bisa berbahasa Mandarin atau pernah belajar di luar negeri di China) atau orang Barat yang 
tinggal di Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia - Pria, tidak ada batasan usia. 

Info lebih lengkap, akses link berikut: LINK. 
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Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, Kemnaker kembali 
memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP yang kelima yang diraih Kemnaker 
berturut-turut sejak tahun 2016 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Predikat WTP ini tentunya harus kita 
pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu berupaya memperbaiki yang masih 
kurang, serta dengan cepat merespon rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Kemnaker 
berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib dalam setiap kegiatan dengan 
mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mengucapkan terima kasih kepada 
keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit 
laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI 
atas kerja kerasnya untuk senantiasa mendorong Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara 
terus menerus, khususnya pada tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi 
Pemerintah Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 
Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Kemnaker lima kali berturut turut sejak 2016, 
2017, 2018, dan 2019. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini, Menaker Ida Fauziyah hanya 
menyaksikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil 
audit BPK RI Tahun 2020 melalui Video Conference, di kediamannya Jakarta, Jum'at (25/6). 
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KEMNAKER PERTAHANKAN OPINI WTP LIMA KALI BERTURUT-TURUT 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Kemnaker lima kali berturut turut sejak 2016, 
2017, 2018, dan 2019. 

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini, Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 
2020 melalui Video Conference, di kediamannya Jakarta, Jum'at (25/6). 

Usai menyaksikan melalui video conference, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada 
seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas prestasi ini. 

"Alhamdulillah, Kemnaker kembali memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP 
yang kelima yang diraih Kemnaker berturut-turut sejak tahun 2016," ujarnya. 

Menaker Ida menegaskan keberhasilan Kemnaker meraih WTP lima kali secara berturut-turut 
tersebut tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi, dan kerja sama yang baik dari seluruh jajaran 
unit eselon I di Kemnaker dalam melakukan pengelolaan keuangan negara semaksimal mungkin, 
yakni secara efisien, efektif, ekonomis, transparans dan akuntabilitas. 

"Predikat WTP ini tentunya harus kita pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu 
berupaya memperbaiki yang masih kurang, serta dengan cepat merespon rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan BPK RI. Kemnaker berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib 
dalam setiap kegiatan dengan mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," ujar 
Menaker Ida. 

Menaker Ida menegaskan opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan 
tekad setiap jajaran di Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan 
anggaran negara secara baik, transparan, dan akuntabel. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu 
terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status 
WTP," ujar Menaker Ida. 

Menurutnya, capaian WTP di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini merupakan bukti 
komitmen Pemerintah dalam mengelola APBN secara profesional, pruden, transparan, dan 
akuntabel.? "Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja kerasnya untuk senantiasa 
mendorong Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara terus menerus, khususnya pada 
tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Indonesia maupun 
negara-negara di seluruh dunia," ujar Menaker Ida Fauziyah. 
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik rencana 
evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua 
negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini tentu menjadi peluang bagus 
untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan [nurse dan 
caregiver] 

neutral - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Isu kedua terkait dengan 
human capacity development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda 
memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja 
bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan 
serikat pekerja 

neutral - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah Indonesia 
menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam 
mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud 

 

Ringkasan 

Pemerintah meningkatkan kerja sama pada bidang ketenagakerjaan dengan Belanda. Selain 
perlindungan sosial, Belanda juga membutuhkan banyak tenaga migran khususnya perawat. Staf 
Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah menjelaskan di sela-sela pertemuan G20, 
delegasi Indonesia bertemu dengan delegasi Belanda untuk meningkatkan kerja sama sektor 
ketenagakerjaan. 

 

KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN, BELANDA BUTUH BANYAK PERAWAT 

Pemerintah meningkatkan kerja sama pada bidang ketenagakerjaan dengan Belanda. Selain 
perlindungan sosial, Belanda juga membutuhkan banyak tenaga migran khususnya perawat. 
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Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah menjelaskan di sela-sela pertemuan G20, 
delegasi Indonesia bertemu dengan delegasi Belanda untuk meningkatkan kerja sama sektor 
ketenagakerjaan. 

Delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, 
sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social Affairs and Employment, Wouter 
Koolmees. 

Hindun mengatakan salah satu pembahasan kerja sama bilateral itu terkait perlindungan sosial 
yang telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah 
Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding 
(MoU) tersebut. 

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan 
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga 
kerja," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (25/6/2021). 

Selain perlindungan sosial, Hindun menuturkan adanya rencana penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) sektor perawat dan caregiver ke Belanda. Peluang kerja sebagai perawat dan 
caregiver di Negeri Kincir Angin terbuka lebar karena banyaknya penduduk usia tua di Belanda. 

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia 
pada sektor kesehatan [nurse dan caregiver]," kata Hindun. 

Staf Khusus Menaker M. Reza Hafiz Akbar menambahkan terkait dengan Presidensi Indonesia di 
Employment Working Group (EWG) pada 2022, Indonesia mendapat dukungan dari Belanda 
untuk kesuksesan presidensi pada tahun depan. 

Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 isu yaitu sustainable job creation and 
inclusive labour market towards changing world of work guna mendukung pekerja disabilitas 
untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan 
perlindungan sosial. 

"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, 
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia 
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua 
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," katanya. 

Reza melanjutkan hal lain yang dibahas ialah pelatihan vokasi berbasis komunitas. Kemenaker 
hingga 2021 telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas untuk meningkatkan SDM Indonesia. 

Pemerintah Belanda, katanya, akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi 
dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial. 

"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar 
kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," ujarnya. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, Kemnaker kembali 
memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP yang kelima yang diraih Kemnaker 
berturut-turut sejak tahun 2016 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Predikat WTP ini tentunya harus kita 
pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu berupaya memperbaiki yang masih 
kurang, serta dengan cepat merespon rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Kemnaker 
berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib dalam setiap kegiatan dengan 
mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mengucapkan terima kasih kepada 
keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit 
laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI 
atas kerja kerasnya untuk senantiasa mendorong Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara 
terus menerus, khususnya pada tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi 
Pemerintah Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
( WTP ) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan ( 
BPK ) RI. Opini WTP dari BPK RI tersebut merupakan capaian Kemnaker untuk keempat kali 
beruntun sejak tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini, 
Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 2020 melalui Video Conference, di 
kediamannya Jakarta, Jum'at (25/6/2021). 
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KEMNAKER RAIH OPINIWTP5 TAHUN BERTURUT-TURUT 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
( WTP ) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan ( 
BPK ) RI. Opini WTP dari BPK RI tersebut merupakan capaian Kemnaker untuk keempat kali 
beruntun sejak tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. 

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini, Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 
2020 melalui Video Conference, di kediamannya Jakarta, Jum'at (25/6/2021). 

Usai menyaksikan melalui video conference, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah 
memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas prestasi ini. 

"Alhamdulillah, Kemnaker kembali memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP 
yang kelima yang diraih Kemnaker berturut-turut sejak tahun 2016," ujar Ida. 

Menurut Ida, raihan WTP kelima kalinya ini tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi, dan kerja 
sama yang baik dari seluruh jajaran unit eselon I di Kemnaker dalam melakukan pengelolaan 
keuangan negara semaksimal mungkin, yakni secara efisien, efektif, ekonomis, transparans dan 
akuntabilitas. 

"Predikat WTP ini tentunya harus kita pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu 
berupaya memperbaiki yang masih kurang, serta dengan cepat merespon rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan BPK RI. Kemnaker berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib 
dalam setiap kegiatan dengan mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," ujar 
Ida. 

Kata Ida, opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap jajaran 
di Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran negara 
secara baik, transparan, dan akuntabel. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu 
terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status 
WTP," ujar Ida. 

Menurutnya, capaian WTP di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini merupakan bukti 
komitmen Pemerintah dalam mengelola APBN secara profesional, pruden, transparan, dan 
akuntabel. 

"Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja kerasnya untuk senantiasa mendorong 
Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara terus menerus, khususnya pada tahun 2020 yang 
merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Indonesia maupun negara-negara di 
seluruh dunia," pungkas Ida. 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto membahas perlunya 
penguatan kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga, terutama dalam 
hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada masa pandemi dalam rangka 
penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk mendukung program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN). "Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja 
migran. Hal ini harus termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah 
dapat ditingkatkan," tegas Airlangga, Jumat (25/5/2021). 

 

TINGKATKAN KUALITAS, MENKO AIRLANGGA: PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
BERKUALITAS MEMILIKI NILAI LEBIH TINGGI 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto membahas perlunya 
penguatan kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga, terutama dalam 
hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada masa pandemi dalam rangka 
penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk mendukung program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN). 
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"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
tegas Airlangga, Jumat (25/5/2021). 

Menurutnya, harus ada Roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di 
daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang 
dapat melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor 
bekerja di luar negeri. Pada kesempatan tersebut, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI) menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah memanfaatkan 
Program Kartu Prakerja. 

"Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
tutur Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna 
PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh 
Indonesia. Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk 
mengakses Program Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam 
rangka skilling, reskilling, maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat 
pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran 
pasca kepulangan. 

Sebagai informasi, Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan 
jumlah penempatan PMI pada 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% 
dibanding 2019. 

Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 
151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan 
PMI menurun. Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 
151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan 
Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. 

Meski mulai mengalami kenaikan, namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding 
sebelum terjadi Pandemi Covid-19. 
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negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, Kemnaker kembali 
memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP yang kelima yang diraih Kemnaker 
berturut-turut sejak tahun 2016 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Predikat WTP ini tentunya harus kita 
pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu berupaya memperbaiki yang masih 
kurang, serta dengan cepat merespon rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Kemnaker 
berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib dalam setiap kegiatan dengan 
mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mengucapkan terima kasih kepada 
keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit 
laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI 
atas kerja kerasnya untuk senantiasa mendorong Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara 
terus menerus, khususnya pada tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi 
Pemerintah Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
RI. Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Kemnaker lima kali berturut turut sejak 
tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini, Menaker Ida 
Fauziyah hanya menyaksikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 2020 melalui Video Conference, di kediamannya Jakarta, 
Jum'at (25/6). 
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KEMNAKER KEMBALI RAIH OPINI WTP UNTUK TAHUN KELIMA 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) tahun 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
RI. Opini WTP dari BPK tersebut merupakan capaian Kemnaker lima kali berturut turut sejak 
tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. 

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini, Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 
2020 melalui Video Conference, di kediamannya Jakarta, Jum'at (25/6). 

Usai menyaksikan melalui video conference, Menaker Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada 
seluruh jajaran pegawai Kemnaker atas prestasi ini. 

"Alhamdulillah, Kemnaker kembali memperoleh opininya WTP di tahun yang berat ini. Ini WTP 
yang kelima yang diraih Kemnaker berturut-turut sejak tahun 2016," ujarnya. 

Menaker Ida menegaskan, keberhasilan Kemnaker meraih WTP lima kali secara berturut-turut 
tersebut tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi, dan kerja sama yang baik dari seluruh jajaran 
unit eselon I di Kemnaker dalam melakukan pengelolaan keuangan negara semaksimal mungkin, 
yakni secara efisien, efektif, ekonomis, transparansi dan akuntabilitas. 

"Predikat WTP ini tentunya harus kita pertahankan di masa mendatang dengan tetap dan selalu 
berupaya memperbaiki yang masih kurang, serta dengan cepat merespon rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan BPK RI. Kemnaker berkomitmen, tentunya selalu akan patuh dan taat, serta tertib 
dalam setiap kegiatan dengan mengacu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," ujar 
Menaker Ida. 

Ditegaskan Menaker Ida, opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan 
tekad setiap jajaran di Kemnaker, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan 
anggaran negara secara baik, transparan, dan akuntabel. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemnaker yang dari waktu ke waktu 
terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status 
WTP," ujar Menaker Ida. 

Menurutnya, capaian WTP di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini merupakan bukti 
komitmen Pemerintah dalam mengelola APBN secara profesional, pruden, transparan, dan 
akuntabel.[?] "Terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI atas kerja kerasnya untuk senantiasa 
mendorong Pemerintah melakukan upaya perbaikan secara terus menerus, khususnya pada 
tahun 2020 yang merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Indonesia maupun 
negara-negara di seluruh dunia," ujar Menaker Ida Fauziyah. 

[hrs]. 
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Pemenuhan hak dan perlindungan khusus untuk seluruh anak merupakan hal esensial untuk 
terwujudnya visi Indonesia Maju. Isu pekerja anak adalah salah satu isu serius yang mengancam 
terpenuhinya hak anak karena dapat mengganggu tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, 
hingga pendidikannya. 

 

KEMEN PPPA APRESIASI KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA 
TANGGULANGI MASALAH PEKERJA ANAK 

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus untuk seluruh anak merupakan hal esensial untuk 
terwujudnya visi Indonesia Maju. 

Isu pekerja anak adalah salah satu isu serius yang mengancam terpenuhinya hak anak karena 
dapat mengganggu tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, hingga pendidikannya. 

Terlebih, penurunan pekerja anak merupakan salah satu dari 5 isu prioritas perempuan dan anak 
yang menjadi target KemenPPPA hingga 2024. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati, 
mengatakan, berbagai upaya pemerintah telah membawa sejumlah kemajuan namun angka 
pekerja anak di Indonesia masih memprihantikan, terutama setelah pandemi. 

"Maka dari itu, kami ingin mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontributsi dan 
integritasnya dalam upaya penanggulangan pekerja anak." "Kami berharap seluruh pihak dapat 
memberikan peran terbaiknya untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022," kata Bintang. 

Data BPS 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berusia 10-17 tahun. 

Bahkan berdasarakan data Sakernas, presentase pekerja anak di Indonesia meningkat dalam 
kurun waktu 2 tahun terakhir. 
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Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, keberadaan 
anak di dunia kerja tidak bisa dibiarkan karena juga berpengaruh pada kualitas sumber daya 
manusia. 

Masalah pekerja anak bisa diakibatkan oleh situasi keluarga, latar belakang ekonomi, pendidikan, 
sosial budaya, dan lainnya. 

"Sehingga, mengatasi persoalan pekerja anak harus dilakukan secara serius, terencana, dan 
berkelanjutan, serta dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. 

Maka dari itu, upaya penghapusan pekerja anak perlu melibatkan berbagai pihak dengan semua 
tingkatan, seperti sinergi pentahelix dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, juga 
organisasi masyarakat," katanya. 

Dalam rangka Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, KemenPPPA bekerjasama dengan Bappenas, 
Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC Indonesia, dan PAACLA melakukan penilaian dan 
memberikan penghargaan kepada 17 pemerintah daerah dan lembaga yang menunjukkan 
komitmen dalam upaya penurunan pekerja anak. 

Danone Indonesia merupakan salah satu dari perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga 
masyarakat, desa inovatif, dan pemerintah daerah yang mendapatkan apresiasi ini. 

Vera Galuh Sugijanto, Vice President General Secretary Danone Indonesia menyatakan rasa 
terima kasih terhadap penghargaan yang diberikan kepada pihaknya. 

"Melalui visi One Planet One Health, Danone Indonesia berkomitmen terhadap kesehatan anak, 
termasuk perlindungan hak anak. 

Dalam praktek bisnis, kami mewujudkan komitmen tersebut melalui peraturan perusahaan yang 
melarang mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun. 

Saat ini Danone Indonesia juga aktif dan menjadi anggota dari Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak 
Indonesia/ APSAI," katanya. 

Tidak hanya lewat peraturan perusahaan, Danone Indonesia juga mewujudkan komitmen 
tersebut melalui salah satu inisiatif keberlanjutannya. 

Danone bekerjasama dengan LSM Jarak dan Veolia Services Indonesia mengembangkan proyek 
Inclusive Recycling Indonesia yang bertujuan untuk membangun ekosistem daur ulang yang 
inklusif dengan memberdayakan dan memberikan pelatihan serta akses kesehatan bagi para 
pemulung dan fasilitas pengumpulan sampah, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup 
secara sosial dan ekonomi. 

Program ini telah menjangkau lebih dari 1100 pemulung dan memberikan pelatihan di 10 
kota/kabupaten di Indonesia. 

"Terkait komitmen pencegahan pekerja anak, pada program ini, kami juga tidak 
memperbolehkan adanya pekerja anak di sepanjang rantai pasok pengumpulan botol bekas kami 
tersebut." lanjut Vera. 

Selain Danone Indonesia, terdapat 5 dunia usaha, 6 lembaga masyarakat, 2 desa inovatif, dan 
2 pemerintah daerah yang menerima menghargaan yang sama. 

Diharapkan, penghargaan ini mampu memotivasi lebih banyak pihak untuk menciptakan sinergi 
dalam upaya memberantas pekerja anak di Indonesia. 
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Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, meminta pemerintah Korea Selatan melindungi 
pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara 
tersebut.Kemajuan dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai pada Mei 2021, dengan 
ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi 
awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

 

RETNO MARSUDI MINTA KOREA SELATAN LINDUNGI PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA 

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, meminta pemerintah Korea Selatan melindungi 
pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara 
tersebut.Kemajuan dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai pada Mei 2021, dengan 
ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi 
awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

“Saya mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan 
pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan,” kata Menlu 
Retno, saat menyampaikan pernyataan pers virtual bersama dengan Menlu Korea Selatan Chung 
Eui-yong di Jakarta, Jumat (25/6). 

Berdasarkan data pemerintah, tercatat 33.000 pekerja migran Indonesia berada di Korea 
Selatan, termasuk di antaranya 5.950 WNI ABK yang bekerja di kapal-kapal ikan Korea Selatan. 

Selanjutnya, Menlu Retno juga meminta perhatian Menlu Korea Selatan agar re-entry dan 
penempatan baru pekerja migran Indonesia di negara tersebut dapat segera dibuka. Menanggapi 
permintaan tersebut, Menlu Chung Eui-yong meyakinkan Indonesia bahwa negaranya akan 
melindungi awak kapal Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. 

“Kedua negara akan terus bekerja sama secara erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja 
dengan kondisi yang aman dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat,” tutur Chung. 
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Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua Menlu membahas sejumlah kerja sama antara kedua 
negara meliputi bidang kesehatan, ekonomi, serta politik dan pertahanan. 

Kedua Mennlu juga menandatangani dua kesepakatan yaitu Plan of Action Implementasi 
Kemitraan Strategis Khusus untuk periode 2021-2025 yang diharapkan akan mendorong 
program-program konkret di berbagai sektor seta MoU on Triangular Cooperation yang menjadi 
dasar kontribusi bersama kedua negara dalam pembangunan di negara berkembang lainnya. 

Berdasarkan semangat kemitraan strategis khusus yang telah disepakati oleh para pemimpin RI 
dan Korea Selatan pada 2017, kedua menlu akan mengawal perkembangan kerja sama bilateral 
agar seluruh program kerja dapat diimplementasikan secara nyata. 

“Saya berharap kedua negara dapat melakukan kerja sama intensif berdasarkan kontribusi yang 
akan kita berikan,” ujar Menlu Chung. 
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Narasumber 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik rencana 
evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua 
negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini tentu menjadi peluang bagus 
untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan 
caregiver) 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Isu kedua terkait dengan human capacity 
development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda memiliki 
pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan 
hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat 
pekerja 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Pemerintah Belanda akan mendukung 
program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas 
sosial 

neutral - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Pemerintah Indonesia menyambut baik 
potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung 
implementasi isu-isu prioritas dimaksud 

 

Ringkasan 

Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal 
tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20. Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal 
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh 
Minister of Social Affairs and Employment, Wouter Koolmees. 
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INDONESIA PERKUAT KERJA SAMA SEKTOR KETENAGAKERJAAN DENGAN BELANDA 

Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal 
tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20. 

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social 
Affairs and Employment, Wouter Koolmees. 

Salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan 
sosial yang telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada 
Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of 
Understanding (MoU) tersebut. 

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan 
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga 
kerja," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, dalam keterangan pers di 
Catania, Italia, Jumat (25/6). 

Hal lain yang dibahas, kata Hindun, adalah rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda. 

Hindun mengatakan bahwa peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda 
terbuka luas. Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar 
karena meningkatnya penduduk usia tua. 

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia 
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun. 

(c)2021 Sementara itu, Staf Khusus Menaker, M. Reza Hafiz Akbar, mengatakan bahwa terkait 
dengan Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, 
Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan 
Presidensi di tahun depan. 

Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 (dua) isu yaitu 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial. 

"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, 
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia 
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua 
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza. 

Isu yang dibahas lainnya, tambah Reza, terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang 
menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah 
mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM Indonesia. 

"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam 
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," kata Reza. 

"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar 
kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," ujarnya. 

[hhw]. 
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Pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dari Malaysia mulai dipulangkan. Kemarin (24/6) 
sebanyak 145 orang yang masuk gelombang pertama tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Tangerang, Banten. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, 
pemulangan gelombang pertama tersebut masuk dalam kategori rentan. Di dalamnya terdapat 
anak-anak, perempuan hamil, dan lansia. 

 

PEMERINTAH PULANGKAN 145 PMI BERMASALAH DARI MALAYSIA 

Pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dari Malaysia mulai dipulangkan. Kemarin (24/6) 
sebanyak 145 orang yang masuk gelombang pertama tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Tangerang, Banten. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pemulangan gelombang 
pertama tersebut masuk dalam kategori rentan. Di dalamnya terdapat anak-anak, perempuan 
hamil, dan lansia. 

Pemulangan itu, kata dia, akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat mengingat masih dalam 
kondisi pandemi Covid-19. Setiba di tanah air, mereka wajib menjalani karantina. "Para PMIB 
atau WNI tersebut akan dikarantina di wisma atlet sebelum dipulangkan ke daerah asal," 
tegasnya kemarin. 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
(Binapenta PKK) Kemenaker Suhartono menambahkan, karantina berlangsung selama lima hari. 
Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, mereka akan menjalani tes kesehatan. 

Deportan kelompok rentan, lanjut dia, tercatat sebanyak 293 orang. Pemulangan dilakukan 
dalam dua tahap, yakni kemarin sebanyak 145 orang dan 27 Juni sebanyak 148 orang. 
"Sebanyak 145 orang ini terdiri atas 92 laki-laki dan 53 perempuan. Mereka tiba langsung 
ditangani perwakilan Kemenlu, Kemenaker, dan BP2MI," jelas pria yang akrab disapa Tono 
tersebut. 
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Dari jumlah itu, PMIB terbanyak berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni 42 orang. Disusul 
Sumatera Utara 29 orang dan Jawa Timur 21 orang. 

Tono menjelaskan, biaya pemulangan seluruhnya ditanggung pemerintah. Biaya untuk 
pemulangan ke daerah asal ditanggung Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 
dan Kementerian Sosial. Sedangkan biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung 
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). 

Kemenaker juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah perihal pemulangan tersebut. 
Dengan demikian, kondisi PMIB tetap bisa dipantau. Termasuk rencana pengembangan 
kapasitas lewat balai latihan kerja (BLK) di daerah. 

Disinggung soal data keseluruhan PMIB yang bakal dipulangkan, dia mengaku belum mengetahui 
detailnya. Sebab, pendataan masih terus dilakukan perwakilan RI di Malaysia. Baik KBRI Kuala 
Lumpur maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau. ”Untuk total 
belum dapat dipastikan. Berdasar info dari Direktorat PWNI & BHI Kemenlu, data yang telah 
didapatkan sampai 10 Juni 2021 berjumlah 3.375 orang,” paparnya. 

Seperti diberitakan, pemerintah Indonesia meminta kepada pihak Malaysia untuk segera 
memulangkan para PMI tersebut. Sebab, masa tahanan mereka telah habis. Terbanyak, PMIB 
ditahan karena pelanggaran izin tinggal atau tidak mempunyai izin kerja/permit. 
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Narasumber 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik rencana 
evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua 
negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini tentu menjadi peluang bagus 
untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan 
caregiver) 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Isu kedua terkait dengan human capacity 
development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda memiliki 
pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan 
hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat 
pekerja 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Pemerintah Belanda akan mendukung 
program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas 
sosial 

neutral - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Pemerintah Indonesia menyambut baik 
potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung 
implementasi isu-isu prioritas dimaksud 

 

Ringkasan 

Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal 
tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20. Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal 
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh 
Minister of Social Affairs and Employment, Wouter Koolmees. 
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INDONESIA PERKUAT KERJA SAMA SEKTOR KETENAGAKERJAAN DENGAN BELANDA 

Jakarta - Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. 
Hal tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20. 

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social 
Affairs and Employment, Wouter Koolmees. 

Salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan 
sosial yang telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada 
Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of 
Understanding (MoU) tersebut. 

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan 
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga 
kerja," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, dalam keterangan pers di 
Catania, Italia, Jumat (25/6/2021). 

Hal lain yang dibahas, kata Hindun, adalah rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda. 

Hindun mengatakan bahwa peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda 
terbuka luas. Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar 
karena meningkatnya penduduk usia tua. 

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia 
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun. 

Sementara itu, Staf Khusus Menaker, M. Reza Hafiz Akbar, mengatakan bahwa terkait dengan 
Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, Pemerintah 
Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun 
depan. 

Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 (dua) isu yaitu 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial. 

"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, 
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia 
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua 
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza. 

Isu yang dibahas lainnya, tambah Reza, terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang 
menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah 
mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM Indonesia. 

"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam 
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," kata Reza. 

"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar 
kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," ujarnya. 

 



 

162 
 

Judul Indonesia Perkuat Kerja Sama Tenaga Kerja dengan Belanda, 2 Profesi 
Ini Paling Dicari 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Belanda 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4591585/indonesia-perkuat-
kerja-sama-tenaga-kerja-dengan-belanda-2-profesi-ini-paling-dicari 

Jurnalis Tira Santia 

Tanggal 2021-06-25 19:27:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 
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positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik rencana 
evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua 
negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Isu kedua terkait dengan human capacity 
development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda memiliki 
pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan 
hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat 
pekerja 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Pemerintah Belanda akan mendukung 
program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas 
sosial 

 

Ringkasan 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kerjasama dengan 
Belanda untuk meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut disepakati 
dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-sela pertemuan G20. 
Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral 
itu adalah kerja sama terkait perlindungan sosial yang telah berakhir masa berlakunya. 

 

INDONESIA PERKUAT KERJA SAMA TENAGA KERJA DENGAN BELANDA, 2 PROFESI 
INI PALING DICARI 

Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kerjasama 
dengan Belanda untuk meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut 
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disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-sela 
pertemuan G20. 

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral 
itu adalah kerja sama terkait perlindungan sosial yang telah berakhir masa berlakunya. 

Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan 
evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut. 

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan 
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga 
kerja," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah, dalam keterangan pers di 
Catania, Italia, Jumat (25/6/2021). 

Hal lain yang dibahas adalah rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor nurse 
dan caregiver (perawat) ke Belanda. 

Di sisi lain, Hindun mengatakan peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda 
terbuka luas. Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar 
karena meningkatnya penduduk usia tua. 

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia 
pada sektor kesehatan ( nurse dan caregiver )," katany. 

Sementara itu, Staf Khusus Menaker, M. Reza Hafiz Akbar, mengatakan terkait dengan Presidensi 
Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia 
mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun depan. 

Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 (dua) isu yaitu 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial. 

"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, 
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia 
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua 
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza. 

Isu yang dibahas lainnya, kata Reza, terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang 
menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah 
mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM Indonesia. 

"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam 
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," kata Reza. 

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang 
dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud. 
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Judul Indonesia-Belanda Perkuat Kerja Sama Sektor Ketenagakerjaan 

Nama Media jpnn.com 

Newstrend Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Belanda 

Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/indonesia-belanda-perkuat-kerja-sama-
sektor-ketenagakerjaan 

Jurnalis elvi 

Tanggal 2021-06-25 19:15:00 

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 - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik rencana 
evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua 
negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini tentu menjadi peluang bagus 
untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan 
caregiver) 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Isu kedua terkait dengan human capacity 
development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda memiliki 
pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan 
hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat 
pekerja 

positive - M. Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Pemerintah Belanda akan mendukung 
program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas 
sosial 

 

Ringkasan 

Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal 
tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20. Pada pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal 
Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister 
of Social Affairs and Employment, Wouter Koolmees. Salah satu pembahasan dalam pertemuan 
bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan sosial yang telah berakhir masa berlakunya. 

 

  



 

165 
 

INDONESIA-BELANDA PERKUAT KERJA SAMA SEKTOR KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA - Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. 
Hal tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20. 

Pada pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social 
Affairs and Employment, Wouter Koolmees. 

Salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan 
sosial yang telah berakhir masa berlakunya. 

Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan 
evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut. 

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan 
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga 
kerja," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah, dalam keterangan pers di 
Catania, Italia, Jumat (25/6). 

Hal lain yang dibahas, kata Hindun, adalah rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda. 

Hindun mengatakan peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda terbuka luas. 

Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena 
meningkatnya penduduk usia tua. 

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia 
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun. 

Sementara itu, Staf Khusus Menaker M. Reza Hafiz Akbar mengatakan bahwa terkait dengan 
Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada 2022, Pemerintah Indonesia 
mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun depan. 

Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 (dua) isu yaitu 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial. 

"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, 
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia 
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua 
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza. 

Isu yang dibahas lainnya, tambah Reza, terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang 
menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. 

Tercatat Kemnaker hingga 2021 telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM 
Indonesia. 

"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam 
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," kata Reza. 

Dia menambahkan Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin 
antar kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas tersebut. (jpnn)  
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Judul Indonesia Perkuat Kerja Sama Sektor Ketenagakerjaan dengan Belanda 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Kami menyambut baik rencana 
evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua 
negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja 

positive - Hindun Anisah (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) Ini tentu menjadi peluang bagus 
untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia pada sektor kesehatan (nurse dan 
caregiver) 

positive - M Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Isu kedua terkait dengan human capacity 
development for sustainable growth of productivity, di mana Pemerintah Belanda memiliki 
pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa program pelatihan kerja bukan 
hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat 
pekerja 

positive - M Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Pemerintah Belanda akan mendukung 
program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan kompetensi berbasis komunitas 
sosial 

neutral - M Reza Hafiz Akbar (Staf Khusus Menaker) Pemerintah Indonesia menyambut baik 
potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam mendukung 
implementasi isu-isu prioritas dimaksud 

 

Ringkasan 

Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal 
tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20. Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal 
Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister 
of Social Affairs and Employment, Wouter Koolmees. 
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INDONESIA PERKUAT KERJA SAMA SEKTOR KETENAGAKERJAAN DENGAN BELANDA 

INFO NASIONAL - Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang 
ketenagakerjaan. Hal tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia 
dan Belanda di sela-sela pertemuan G20. 

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian 
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social 
Affairs and Employment, Wouter Koolmees. 

Salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan 
sosial yang telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada 
Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of 
Understanding (MoU) tersebut. 

"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan 
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga 
kerja," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, dalam keterangan pers di 
Catania, Italia, Jumat, 25 Juni 2021. 

Hal lain yang dibahas, kata Hindun, adalah rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda. 

Hindun mengatakan bahwa peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda 
terbuka luas. Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar 
karena meningkatnya penduduk usia tua. 

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia 
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun. 

Sementara itu, Staf Khusus Menaker, M Reza Hafiz Akbar mengatakan bahwa terkait dengan 
Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, Pemerintah 
Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun 
depan. 

Pemerintah Belanda memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 (dua) isu yaitu 
sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work, guna 
mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program 
pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial. 

"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity, 
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia 
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua 
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza. 

Isu yang dibahas lainnya, tambah Reza, terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang 
menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah 
mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM Indonesia. 

"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam 
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," kata Reza. 

"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar 
kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," ujarnya. 
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Narasumber 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) Saya telah meminta perhatian Menteri Chung 
untuk terus meningkatkan perlindungan bagi PMI, termasuk ABK WNI di Korsel 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) Saya juga mendorong agar dapat segera 
dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan perlindungan bagi ABK WNI yang bekerja di 
kapal longline milik Korea Selatan 

neutral - Chung Eui-yong (Menteri Luar Negeri Korea Selatan) Saya mengapresiasi 
penandatanganan kerja sama mengenai perlindugnan awak kapal. Kedua negara bekerja sama 
agar awak kapal bisa bekerja dengan selamat dan kembali ke Indonesia 

 

Ringkasan 

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi m eminta perlindungan bagi para pekerja migran 
Indonesia (PMI) khususnya anak buah kapal warga negara Indonesia ( ABK WNI) yang bekerja 
di kapal-kapal ikan Korea Selatan (Korsel). Jumlah PMI di Korsel sebanyak 33.000 orang 
termasuk 5.950 anak buah kapal (ABK). "Saya telah meminta perhatian Menteri Chung untuk 
terus meningkatkan perlindungan bagi PMI, termasuk ABK WNI di Korsel," kata Retno dalam 
pertemuan dengan Menlu Korsel Chung Eui-yong di Jakarta, Jumat (25/6/2021). 

 

MENLU MINTA KORSEL PERKUAT PERLINDUNGAN UNTUK 5.950 ABK WNI 

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi m eminta perlindungan bagi para pekerja migran 
Indonesia (PMI) khususnya anak buah kapal warga negara Indonesia ( ABK WNI) yang bekerja 
di kapal-kapal ikan Korea Selatan (Korsel). Jumlah PMI di Korsel sebanyak 33.000 orang 
termasuk 5.950 anak buah kapal (ABK). 

"Saya telah meminta perhatian Menteri Chung untuk terus meningkatkan perlindungan bagi PMI, 
termasuk ABK WNI di Korsel," kata Retno dalam pertemuan dengan Menlu Korsel Chung Eui-
yong di Jakarta, Jumat (25/6/2021). 
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Retno mengatakan isu perlindungan terhadap ABK mengalami kemajuan dengan 
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak 
kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korsel ukuran 20 ton ke atas. 

"Saya juga mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan 
perlindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal longline milik Korea Selatan," kata Retno. 

Selain itu, Retno juga meminta reentry (masuk kembali) kapal dan penempatan PMI di Korsel. 

Menanggapi hal itu, Menlu Chung menyatakan keinginan untuk mempererat kerja sama 
perlindungan ABK WNI di Korsel. 

"Saya mengapresiasi penandatanganan kerja sama mengenai perlindugnan awak kapal. Kedua 
negara bekerja sama agar awak kapal bisa bekerja dengan selamat dan kembali ke Indonesia," 
ujarnya. 

Korsel adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan. Sejak 2017, kemitraan 
Indonesia dan Korsel telah meningkat menjadi sebuah kemitraan strategis khusus ( special 
strategic partnership ). Dalam pertemuan Menlu Retno dan Menlu Chung, ditandatangani 2 
kesepakatan baru yaitu plan of action implementasi kemitraan strategis khusus untuk periode 
2021-2025 yang diharapkan akan mendorong program-program konkret di berbagai sektor dan 
nota kesepahaman (MoU) on triangular cooperation yang menjadi dasar kontribusi bersama 
kedua negara dalam pembangunan di negara berkembang lainnya. 

Kunjungan Menlu Korsel ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia 
Tenggara serta rangkaian kunjungan pertamanya dalam kapasitas sebagai Menlu. Selama 
berada di Jakarta, Menlu Korsel juga akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden 
RI Joko Widodo. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui Prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Program ini memberi peluang kerja bagi calon 
dan mantan (ex) PMI 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Pada data yang sama, sebanyak 120.648 atau 
2,19 persen dari total penerima Kartu Prakerja adalah mantan PMI 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Mantan PMI datang dari 150 negara, punya skill 
unik dan berkompetensi. Diharapkan Kartu Prakerja bisa memberikan reskilling untuk PMI yang 
baru pulang, sambil menunggu masa Covid-19 usai 

 

Ringkasan 

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) di beberapa negara pada 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah 
penempatan PMI pada tahun lalu sebesar 59 persen, dan penurunan remitansi sebesar 17,5 
persen dibanding 2019. Menindaki situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto coba mendengar masukan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI). 
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KARTU PRAKERJA JADI CARA DONGKRAK KUALITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
JADI BERNILAI TINGGI 

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) di beberapa negara pada 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah 
penempatan PMI pada tahun lalu sebesar 59 persen, dan penurunan remitansi sebesar 17,5 
persen dibanding 2019. 

Menindaki situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto coba 
mendengar masukan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 

Salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan PMI dan keluarga, 
terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan migran Indonesia pada masa 
pandemi. 

" Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
seru Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6/2021). 

Airlangga memandang, harus ada roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan 
masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan 
pelatihan agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di luar negeri. 

Menurut data BP2MI, terdapat hampir sebanyak 120 ribu pekerja migran Indonesia yang telah 
memanfaatkan program Kartu Prakerja pada 2020 silam. 

"Dengan upskilling melalui Prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
ujar Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna 
Pekerja Migran Indonesia. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan 
bagi Purna PMI di seluruh Indonesia. 

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses program 
Kartu Prakerja, sehingga purna Pekerja Migran Indonesia dapat memperoleh pelatihan dalam 
rangka skilling, reskilling, maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat 
pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran 
pasca kepulangan. 

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, program Kartu Prakerja saat ini 
telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Termasuk, bagi calon dan mantan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI). 

"Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan (ex) PMI," kata Kepala Staf 
Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri rapat program Kartu Prakerja di Jakarta, dikutip dari 
siaran pers, Kamis (24/6/2021). 

Dia menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi III Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian periode 15 November-15 Desember 2020, tercatat jumlah penerima Kartu 
Prakerja mencapai 3,38 juta. Dari jumlah itu, 337.154 atau 6,12 persen merupakan calon PMI. 

"Pada data yang sama, sebanyak 120.648 atau 2,19 persen dari total penerima Kartu Prakerja 
adalah mantan PMI," ujar Moeldoko. 

Menurut dia, catatan tersebut tidak lepas dari kolaborasi pengelola Kartu Prakerja dengan Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pendampingan untuk ex-PMI juga dilakukan 
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mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga masuk learning management system dengan 92 
layanan. 

"PMI Kartu Prakerja menunjukkan ada potensi peralihan dari unskilled labor ke skilled labor. Hal 
ini karena seperlima calon PMI berpendidikan Sarjana," jelas Moeoldoko. 

Kendati begitu, dia menilau perlunya kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja terkait pertanggungjawabannya. 

Di sisi lain, Manajemen Pelaksana Operasi (PMO) Kartu Prakerja sudah mengumpulkan data yang 
berasal dari Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja dan data karantina PMI di Wisma Atlet. Data 
Wisma Atlet bisa menjadi pilot project pemberdayaan di daerah. 

"Mantan PMI datang dari 150 negara, punya skill unik dan berkompetensi. Diharapkan Kartu 
Prakerja bisa memberikan reskilling untuk PMI yang baru pulang, sambil menunggu masa Covid-
19 usai," tutur Moeldoko. 

 

 

  



 

173 
 

Judul Menlu Retno Marsudi Minta Korea Selatan Lindungi ABK Indonesia 

Nama Media jawapos.com 

Newstrend Perlindungan PMI 

Halaman/URL https://www.jawapos.com/internasional/25/06/2021/menlu-retno-
marsudi-minta-korea-selatan-lindungi-abk-indonesia/ 

Jurnalis Antara 

Tanggal 2021-06-25 17:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, meminta pemerintah Korea Selatan melindungi 
pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara tersebut. 
Kemajuan dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai pada Mei 2021, dengan 
ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi 
awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

 

MENLU RETNO MARSUDI MINTA KOREA SELATAN LINDUNGI ABK INDONESIA 

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, meminta pemerintah Korea Selatan melindungi 
pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara tersebut. 
Kemajuan dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai pada Mei 2021, dengan 
ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi 
awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

“Saya mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan 
pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan,” kata Menlu 
Retno, saat menyampaikan pernyataan pers virtual bersama dengan Menlu Korea Selatan Chung 
Eui-yong di Jakarta, Jumat (25/6). 

Berdasarkan data pemerintah, tercatat 33.000 pekerja migran Indonesia berada di Korea 
Selatan, termasuk di antaranya 5.950 WNI ABK yang bekerja di kapal-kapal ikan Korea Selatan. 

Selanjutnya, Menlu Retno juga meminta perhatian Menlu Korea Selatan agar re-entry dan 
penempatan baru pekerja migran Indonesia di negara tersebut dapat segera dibuka. Menanggapi 
permintaan tersebut, Menlu Chung Eui-yong meyakinkan Indonesia bahwa negaranya akan 
melindungi awak kapal Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. 

“Kedua negara akan terus bekerja sama secara erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja 
dengan kondisi yang aman dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat,” tutur Chung. 
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Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua Menlu membahas sejumlah kerja sama antara kedua 
negara meliputi bidang kesehatan, ekonomi, serta politik dan pertahanan. 

Kedua Mennlu juga menandatangani dua kesepakatan yaitu Plan of Action Implementasi 
Kemitraan Strategis Khusus untuk periode 2021-2025 yang diharapkan akan mendorong 
program-program konkret di berbagai sektor seta MoU on Triangular Cooperation yang menjadi 
dasar kontribusi bersama kedua negara dalam pembangunan di negara berkembang lainnya. 

Berdasarkan semangat kemitraan strategis khusus yang telah disepakati oleh para pemimpin RI 
dan Korea Selatan pada 2017, kedua menlu akan mengawal perkembangan kerja sama bilateral 
agar seluruh program kerja dapat diimplementasikan secara nyata. 

“Saya berharap kedua negara dapat melakukan kerja sama intensif berdasarkan kontribusi yang 
akan kita berikan,” ujar Menlu Chung. 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

 

Ringkasan 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja berencana untuk menjalin kerja sama terkait dengan pemberian fasilitas pelatihan 
kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami pembatasan penempatan kerja 
akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, BP2MI menyatakan bahwa berdasarkan data tahun 2020 
hampir 120.000 PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. Hal tersebut disampaikan saat 
berkunjung ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, 
Jumat (25/6/2021). 

 

PANDEMI COVID-19, PEMERINTAH AKAN FASILITASI PMI DAFTAR KARTU 
PRAKERJA 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja berencana untuk menjalin kerja sama terkait dengan pemberian fasilitas pelatihan 
kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami pembatasan penempatan kerja 
akibat pandemi Covid-19. 

Pasalnya, BP2MI menyatakan bahwa berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah 
memanfaatkan Program Kartu Prakerja. Hal tersebut disampaikan saat berkunjung ke kantor 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (25/6/2021). 
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"Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
ujar Airlangga seperti yang dikutip dalam siaran pers, Jumat (25/6/2021). 

Tidak hanya itu, selain memberikan program pelatihan untuk calon PMI, BP2MI dan Manajemen 
Pelaksana Program Kartu Prakerja juga berencana untuk membuka 92 titik layanan 
pendampingan bagi Purna PMI di seluruh Indonesia. 

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program 
Kartu Prakerja, sehingga dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, re- skilling, maupun 
upskilling. 

Hal tersebut diharapkan dapat membantu Purna PMI agar bisa mendapatkan pekerjaan baru di 
Indonesia, dan tidak jatuh menjadi pengangguran setelah kepulangan. 

Selain kerja sama, pertemuan tersebut membahas terkait perlunya penguatan kebijakan 
pelindungan PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan 
PMI pada masa pandemi Covid-19 secara global, serta selanjutnya untuk mendukung program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
tutur Airlangga. 

Menurutnya, harus ada roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di 
daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang 
dapat melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor 
bekerja di luar negeri. 

Adapun, pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan PMI di beberapa 
negara pada 2020. BP2MI mencatat hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah 
penempatan PMI di 2020 sebesar 59 persen, dan penurunan remitansi sebesar 17,5 persen 
dibandingkan dengan 2019. 

Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) No. 
151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI, menyebabkan jumlah penempatan 
PMI menurun. 

Namun, jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker No. 151/2020 
dicabut, dan diganti dengan Keputusan Menaker No. 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan 
PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami kenaikan, jumlah penempatan 
PMI masih lebih rendah dibandingkan dengan sebelum terjadi pandemi. 
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neutral - Helmiati Basri (Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM) Ketenagakerjaan) Selain itu, Polteknaker harus melakukan upaya-upaya untuk 
mengatasi masalah under qualification yakni, lulusan perguruan tinggi yang masih berada di 
bawah standar kompetensi 

negative - Helmiati Basri (Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM) Ketenagakerjaan) Saat ini terdapat begitu banyak pengangguran akibat dari 
peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. 
Ketidaksesuaian ini bisa saja terjadi karena rendahnya lulusan yang kompeten 

neutral - Elviandi Rusdi (Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan) Untuk itu, Polteknaker sebagai 
pelaksana pendidikan vokasional harus mampu memberi kontribusi melalui lulusan yang 
berkompeten, kritis dan solutif 

positive - Elviandi Rusdi (Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan) Membangun jejaring antara 
perguruan tinggi dan dunia industri dibutuhkan untuk mendapatkan SDM yang dihasilkan agar 
relevan dengan kebutuhan industri 

neutral - Elviandi Rusdi (Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan) Untuk itu, Polteknaker 
mengundang berbagai praktisi industri dan pimpinan perusahaan. Dengan menghadirkan 
pimpinan berbagai perusahaan di kota-kota besar, kami berharap akan terjadi keselarasan dan 
sinergisitas dunia pendidikan dan industri 

 

Ringkasan 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 
Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Helmiati Basri mengatakan, 
diperlukan link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, usaha serta 
industri. Sebab, langkah tersebut sangat penting agar lulusan lembaga pendidikan dapat terserap 
dengan baik di dunia kerja. 
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ATASI KESENJANGAN PENDIDIKAN DENGAN DUNIA KERJA, POLTEKNAKER 
DIMINTA LAKUKAN "LINK AND MATCH" 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 
Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Helmiati Basri mengatakan, 
diperlukan link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, usaha serta 
industri. 

Sebab, langkah tersebut sangat penting agar lulusan lembaga pendidikan dapat terserap dengan 
baik di dunia kerja. 

Oleh karenanya, ia meminta Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) terus melakukan upaya 
agar ada link and match dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. 

"Selain itu, Polteknaker harus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah under 
qualification yakni, lulusan perguruan tinggi yang masih berada di bawah standar kompetensi," 
ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (25/6/2021). 

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka rapat koordinasi (rakoor) Polteknaker dengan 
tema "Jejaring Ketenagakerjaan Industri 2021" di Gammara Hotel Makassar, Senin (21/6/2021). 

Selain Makassar, kegiatan itu juga berlangsung di Surabaya dan Semarang. Adapun persoalan 
yang dibahas adalah tentang penyebab kesenjangan dunia pendidikan dengan dunia kerja, 
usaha serta industri. 

Menurut Helmiati, institusi pendidikan tinggi harus mendukung program penyiapan kualitas SDM 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, usaha maupun industri. 

Dalam kesiapannya, kata dia, harus diproyeksikan sesuai kebutuhan dan kualifikasi, serta jumlah 
posisi pekerjaan pada dunia industri. 

"Saat ini terdapat begitu banyak pengangguran akibat dari peningkatan jumlah lulusan 
perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Ketidaksesuaian ini bisa saja 
terjadi karena rendahnya lulusan yang kompeten," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Elviandi Rusdi 
mengatakan, pendidikan tinggi vokasi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan 
berkualitas dan keterampilan profesional, baik hard skill maupun soft skill. 

"Untuk itu, Polteknaker sebagai pelaksana pendidikan vokasional harus mampu memberi 
kontribusi melalui lulusan yang berkompeten, kritis dan solutif," imbuhnya. 

Dengan ketiga hal tersebut, Elviandi meyakini, para lulusan mampu menghadapi tantangan 
maupun peluang, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju. 

Ia berharap, Polteknaker dapat meningkatkan jejaring kerja sama dengan industri yang relevan 
melalui tiga program studinya (prodi). 

Perlu diketahui, Polteknaker mempunyai tiga prodi yaitu, Diploma Empat (D4) Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3), D4 Relasi Industri dan D3 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). 

"Membangun jejaring antara perguruan tinggi dan dunia industri dibutuhkan untuk mendapatkan 
SDM yang dihasilkan agar relevan dengan kebutuhan industri," ucap Elviandi. 

Selain itu, setiap program studi harus mempresentasikan kurikulum masing-masing di depan 
praktisi industri. Tujuannya agar setiap kurikulum prodi mendapatkan saran dan masukan 
langsung. 
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Elviandi menilai, jejaring tersebut sangat penting untuk terus dibangun agar kurikulum 
Polteknaker selalu up to date dengan perkembangan dunia Industri. 

Terkait rakor, Elviandi menjelaskan, tujuan pelaksanaan kegiatan itu untuk membangun 
sinergitas atau jejaring kemitraan antara Polteknaker dengan dunia industri, usaha, dan dunia 
kerja. 

"Untuk itu, Polteknaker mengundang berbagai praktisi industri dan pimpinan perusahaan. 

Dengan menghadirkan pimpinan berbagai perusahaan di kota-kota besar, kami berharap akan 
terjadi keselarasan dan sinergisitas dunia pendidikan dan industri," imbuh Elviandi. 

Sebagai salah satu pemegang peranan penting dalam penyiapan tenaga kerja, Polteknaker 
dituntut untuk selalu dapat mengikuti kebutuhan pasar yang terus berkembang. 

Pasalnya, perguruan tinggi di Indonesia belum membentuk lulusan yang mempunyai dua 
keterampilan, yaitu hard skill dan soft skill. Akibatnya, lulusan ini akan sulit bersaing di dunia 
kerja dan industri. 

Maka dari itu, dalam menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten sesuai harapan dunia usaha 
dan industri, Polteknaker harus dapat melaksanakan program-program kegiatan. 

Adapun program kegiatan itu, pertama, program teaching factory. Kegiatan ini terdiri dari dua 
prinsip utama, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi dan produksi. 

Pembelajaran berbasis kompetensi bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh 
keterampilan dan pengetahuan. Dengan begitu, mereka mampu melakukan tugas sesuai dengan 
standar yang telah ditentukan. 

Sementara itu, pembelajaran berbasis produksi berarti siswa terlibat dalam proses produksi 
sebagai bentuk konkrit teaching factory. 

Program kegiatan Polteknaker kedua, menjalin kerja sama dengan industri. 

Kerja sama industri tersebut berupa pengelolaan prakerin yang baik, magang ( on the job 
training), pengelolaan kunjungan industri, rekruitmen tenaga kerja, penyelenggaraan kelas 
industri. 

Untuk kegiatan ketiga adalah melakukan penyuluhan dan pembinaan dari stakeholder terkait 
dengan ketenagakerjaan. 

Untuk diketahui, dunia usaha dan dunia industri berharap, lulusan memiliki kompetensi pada 
keterampilan hard skill yang sesuai dengan bidangnya. 

Hal tersebut termasuk keterampilan soft skill berupa kompetensi sikap, kerjasama dan motivasi 
dalam dunia kerja. 

Harapan itu pun menunjukan tiga masalah yang berkaitan dengan kesenjangan antara 
perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. 

Pertama, tantangan dunia usaha dan industri membutuhkan penyiapan tenaga kerja yang 
kompeten dan dibutuhkan. 

Kedua, terdapat celah antara kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri 
dengan lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. 
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Ketiga, lulusan perguruan tinggi belum mempunyai dua kompetensi pokok yang dibutuhkan oleh 
dunia usaha dan industri, yaitu kemampuan hard skill dan soft skill atau terkadang hanya salah 
satu yang dikuasai lebih baik. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, Polteknaker dituntut untuk mempersiapkan peserta didik 
agar dapat bekerja sesuai bidang keahlian. 

Hal tersebut bertujuan untuk memperkecil jarak kompetensi antara lulusan Polteknaker dengan 
kebutuhan dunia usaha dan industri. 

Untuk itu, proses pembelajaran di Polteknaker menuntut mahasiswa mempunyai tiga ranah 
kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Polteknaker sendiri dituntut harus mampu menciptakan SDM yang dapat beradaptasi dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). 

Dalam proses pembelajaran, Polteknaker bertugas sebagai pencetak tenaga kerja yang siap 
pakai. Begitu pula dalam pengetahuan dan keterampilan, peserta didik harus dibekali kompetensi 
yang sesuai dengan program keahlian masing-masing. 

Lulusan Polteknaker berperan dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri sebagai 
tenaga kerja tingkat menengah. 

Selain diharuskan menguasai kompetensi sesuai bidang, lulusan juga harus mampu melakukan 
pengembangan diri. 

Hal tersebut sebagai upaya agar lulusan mampu berkompetisi pada saat ini maupun masa yang 
akan datang, serta menyesuaikan tuntutan dalam dunia usaha dan industri. 

Oleh karenanya, Polteknaker membekali mahasiswa dengan kemampuan kognitif (pengetahuan) 
dan kemampuan psikomotorik atau keterampilan ( skill ). 

Selain kedua kemampuan itu, adaptif juga dibutuhkan sebagai bekal untuk lulusan Polteknaker. 
Kemampuan adaptif adalah kemahiran seseorang melakukan penyesuaian dan pengembangan 
diri sesuai dengan perkembangan teknologi dan industri yang ada. 

Adapun kompetensi adaptif yang diberikan berupa materi pengetahuan dasar di bidang teknologi 
sesuai dengan bidang masing-masing. 

Sedia SDM berdaya saing internasional Proses pendidikan di Polteknaker merupakan 
pembelajaran untuk menyediakan SDM yang mempunyai daya saing secara internasional. Sebab, 
tantangan internasional lebih mendominasi di tahun-tahun yang akan datang. 

Untuk itu, perlu ada upaya atau strategi dan kebijakan sebagai antisipasi bagi perbaikan dan 
pengembangan proses pendidikan. 

Bahkan, dunia usaha dan industri sebagai pengguna dari lulusan pendidikan kejuruan atau 
pendidikan profesional pun ikut melihat dan menaruh perhatian besar pada kompetensi SDM itu. 

Semua pekerja pada dunia usaha dan industri yang berskala internasional mempersyaratkan 
penguasaan landasan-landasan kompetensi dan keterampilan dengan kinerja tinggi. 

Meskipun demikian, tidak semua pekerja dengan hard skill yang dimiliki dapat menjamin 
kesuksesan bekerja di perusahaan. 

Secara umum, beberapa industri menginginkan lulusan yang mempunyai dua kompetensi pokok 
yaitu hard skill dan soft skill. 
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Kompetensi hard skill merupakan keterampilan yang digunakan untuk bekerja sesuai bidang 
keahlian. Sementara kompetensi soft skills digunakan untuk mendukung pekerja menyelesaikan 
tugasnya. 

Keterampilan pokok dipelajari ketika lulusan berada di perguruan tinggi lewat proses 
pembelajaran. Begitu pula soft skills, selain di kampus juga dapat diajarkan dengan pembiasaan 
di lingkungan luar kampus. 

Kompetensi soft skills meliputi communication skill, organizational skill, leadership skill, logic skill, 
effort skill, group skill dan ethic. 

Kerja sama dengan dunia usaha dan industri itu wajib Kerja sama Politeknik Ketenagakerjaan 
dengan dunia usaha dan industri adalah suatu keharusan. 

Sebab, beberapa kegiatan belajar-mengajar selalu melibatkan dunia usaha dan industri. 
Misalnya, praktik kerja industri (prakerin), on job training (OJT), dan kunjungan industri. 

Peran dunia usaha dan dunia industri juga dituntut untuk lebih dalam terlibat dalam kegiatan-
kegiatan tersebut. 

Manajemen Polteknaker harus mempunyai strategi guna mengakomodir kepentingan kedua 
belah pihak. Hal ini agar kerja sama dengan dunia usaha maupun industri dapat berjalan 
berkesinambungan dan lancar. 

Penyamaan visi kerja sama dalam berbagai bentuk kegiatan harus bertujuan sama, yaitu 
menyediakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. 

Adapun kegiatan yang sangat bermanfaat lainnya adalah rekruitmen tenaga kerja. 

Peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dinilai sangat penting dalam proses rekrutmen tenaga kerja. 

Oleh karena itu, Politeknik Ketenagakerjaan melalui BKK disarankan menjalin kerja sama dengan 
dunia usaha dan industri sehingga menjadi wadah bagi lulusan untuk bekerja. 

Jalinan kerja sama rekrutmen dengan dunia usaha dan industri sebaiknya dilakukan signifikan 
dan selalu dievaluasi secara periodik agar dapat berjalan sesuai rencana. 

Politeknik Ketenagakerjaan harus menyiapkan tentang aturan-aturan ketenagakerjaan dan 
proses penyaluran agar mahasiswa mempunyai gambaran tentang proses ketenagakerjaan. 

Bentuk aturan yang dimaksud seperti sosialisasi aturan-aturan dan proses rekrutmen 
ketenagakerjaan, penyiapan kompetensi soft skills dalam menyongsong dunia kerja, pendidikan 
dan pelatihan untuk siap bersaing dalam dunia usaha dan dunia industri, penyaluran kebutuhan 
tenaga kerja melalui bursa kerja khusus. 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
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Ringkasan 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI) meningkatkan perlindungan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di masa 
pandemi Covid 19. "Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal 
ini harus termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat 
ditingkatkan," tegas Airlangga saat menerima tim dari Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI), Jumat (25/6/2021). Tim BP2MI dipimpin oleh Kepala Badan Perlindungan 
Pekerja Migran Benny Rhamdani. 

 

MENKO PEREKONOMIAN MINTA BP2MI TINGKATKAN PERLINDUNGAN PMI 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI) meningkatkan perlindungan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di masa 
pandemi Covid 19. 

"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
tegas Airlangga saat menerima tim dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 
Jumat (25/6/2021). Tim BP2MI dipimpin oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Benny 
Rhamdani. 
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Merebaknya pandemi Covid 19 menyebabkan penurunan jumlah penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) karena adanya pembatasan penempatan PMI di beberapa negara. Selain itu 
Kementerian Tenaga Kerja juga mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan 
Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI. Sehingga pada tahun 
2020 terjadi penurunan jumlah penempatan PMI sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 
17,5% dibanding tahun 2019. 

Jumlah penempatan PMI mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 151/2020 dicabut 
dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada 
Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Namun, meski mulai mengalami kenaikan, namun jumlah 
penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19. 

Pada kesempatan tersebut, Menko Perekonomian juga menekan pentingnya meningkatkan 
ketrampilan keterampilan masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran 
Indonesia (CPMI) dengan memberikan pelatihan agar dapat meningkatkan peluang sektor 
bekerja di luar negeri. 

"Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
tukas Airlangga. 

Sementara itu, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga melakukan diskusi 
terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 
titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh Indonesia. 

Benny Ramdhani dari BP2MI menyampaikan, berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 PMI 
telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. 

Dengan adanya layanan pendampingan, diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk 
mengakses Program Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam 
rangka skilling, reskilling, maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka mendapat 
pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas dan tidak jatuh menjadi pengangguran pasca 
kepulangan. 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

 

Ringkasan 

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia ( PMI ) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan 
jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% 
dibanding tahun 2019. Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
(Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan 
jumlah penempatan PMI menurun. Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika 
Keputusan Menaker 151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang 
Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami 
kenaikan, namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi 
Pandemi Covid-19. 

 

JUMLAH PENEMPATAN PMI TURUN SEBAB PANDEMI, AIRLANGGA HARTARTO: 
HARUS ADA ROADMAP PENINGKATAN KETERAMPILAN CPMI 

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia ( PMI ) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan 
jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% 
dibanding tahun 2019. 
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Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 
151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan 
PMI menurun. Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 
151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan 
Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami kenaikan, namun 
jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19. 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelindungan bagi PMI 
dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, 
dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi, Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diterima oleh Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 24 Juni 2021. 

Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan 
PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada 
masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk 
mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
tegas Airlangga. 

Harus ada Roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang 
menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang dapat 
melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di 
luar negeri. 

Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 
PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. "Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI 
akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," tutur Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna 
PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh 
Indonesia. 

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program 
Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, 
maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di 
Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
Susiwijono Moegiarso, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede dan Kepala Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Benny Rhamdani beserta pejabat BP2MI lainnya.***. 
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juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

 

Ringkasan 

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan 
jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% 
dibanding tahun 2019. 

 

MENKO AIRLANGGA: LINDUNGI DAN TINGKATKAN KUALITAS PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA DI MASA PANDEMI 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan 
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. 

Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 
59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% dibanding tahun 2019. 

Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 
151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan 
PMI menurun. 

Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 151/2020 dicabut 
dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada 
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Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami kenaikan, namun jumlah penempatan 
PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19. 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelindungan bagi PMI 
dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, 
dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi, Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diterima oleh Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (24/6). 

Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan 
PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada 
masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk 
mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

" Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
tegas Airlangga. 

Harus ada Roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang 
menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang dapat 
melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di 
luar negeri. 

Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 
PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. 

"Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
tutur Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna 
PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh 
Indonesia. 

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program 
Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, 
maupun upskilling. 

Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga 
produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
Susiwijono Moegiarso, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede dan Kepala Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Benny Rhamdani beserta pejabat BP2MI lainnya. 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

 

Ringkasan 

Pandemi Covid-19 turut berimbas pada pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah 
penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% 
dibanding tahun 2019. Dengan adanya pembatasan tersebut, para calon pekerja migran 
Indonesia (CPMI) yang belum bisa berangkat disarankan untuk mengasah keterampilannya lagi, 
misalnya dengan mengikuti program Kartu Prakerja. 

 

MENKO AIRLANGGA: 120 RIBU PMI SUDAH MANFAATKAN KARTU PRAKERJA 

Menko Airlangga: 120 Ribu PMI Sudah Manfaatkan Kartu Prakerja Rina Anggraeni Jum'at, 25 
Juni 2021 - 16:43 WIB loading. 

Foto/Ilustrasi JAKARTA - Pandemi Covid-19 turut berimbas pada pembatasan penempatan 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak 
pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan 
remitansi sebesar 17,5% dibanding tahun 2019. 

Dengan adanya pembatasan tersebut, para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang belum 
bisa berangkat disarankan untuk mengasah keterampilannya lagi, misalnya dengan mengikuti 
program Kartu Prakerja. 
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Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan 
data tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah memanfaatkan program Kartu Prakerja. "Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," ujarnya 
di Jakarta, Jumat (25/6/2021). 

Dia menambahkan, diperlukan penguatan kebijakan pelindungan PMI dan keluarga, terutama 
dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada masa pandemi dalam rangka 
penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk mendukung program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN). 

"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
bebernya. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna 
PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh 
Indonesia. 

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program 
Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, 
maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di 
Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan. 

(ind). 
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Narasumber 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Jangkauan yang luas itu akan 
membuat efektivitas dan manfaat Kartu Prakerja bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, 
sasaran yang menjadi kepedulian Presiden Jokowi sebagai penggagas program tersebut 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 
orang atau 6,12 persen merupakan calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI, dan 120.648 orang 
atau 2,19 persen merupakan mantan PMI. Artinya program Kartu Prakerja ini ini memberikan 
peluang kerja yang pasti, baik bagi calon maupun mantan PMI, karena mereka akan senantiasa 
mendapatkan pembinaan dan tambahan pengetahuan serta kecakapan yang akan menambah 
kualifikasi mereka di pasar kerja 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Tentu saja, sikap salut dan rasa 
terima kasih itu layak pula diberikan kepada Kemenaker, pengelola Kartu Prakerja, dan BP2MI. 
Tanpa koordinasi dan kerja sama yang harmonis di antara para pengelola tersebut, kondisi 
ketenagakerjaan serta prestasi tinggi terkait Kartu Prakerja tersebut akan sukar terwujud 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Saat ini data menunjukkan bahwa 
seperlima dari calon PMI berpendidikan sarjana atau S1 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Umumnya, tenaga kerja itu akan 
lebih memiliki rasa percaya diri yang tinggi, selain skill unik dan kompetensi tinggi setelah mereka 
bekerja di luar 

 

Ringkasan 

Kesungguhan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terus mengawal program-program Presiden 
Joko Widodo, termasuk program Kartu Prakerja, memberikan kontribusi signifikan terhadap 
keberhasilan program tersebut. Dampak positif Kartu Prakerja yang kini bisa dirasakan dan 
diterima para peserta yang jumlahnya 3,38 juta orang dan mencakup seluruh lapisan 
masyarakat. 
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KAWAL KARTU PRAKERJA, KINERJA MOELDOKO DIAPRESIASI 

Jakarta, Kesungguhan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terus mengawal program-program 
Presiden Joko Widodo, termasuk program Kartu Prakerja, memberikan kontribusi signifikan 
terhadap keberhasilan program tersebut. Dampak positif Kartu Prakerja yang kini bisa dirasakan 
dan diterima para peserta yang jumlahnya 3,38 juta orang dan mencakup seluruh lapisan 
masyarakat. "Jangkauan yang luas itu akan membuat efektivitas dan manfaat Kartu Prakerja 
bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang menjadi kepedulian Presiden Jokowi 
sebagai penggagas program tersebut," kata Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam, 
melalui keterangan tertulis, Jumat (25/6/2021). 

Sebagai bagian dari kalangan milenial, Khairul mengapresiasi tinggi apa yang dilakukan 
pemerintah terhadap generasinya tersebut. Intensivikasi dan penggalakan Kartu Prakerja yang 
terus dilakukan tersebut, kata Khairul, memberikan kalangan milenial tambahan pengetahuan 
dan kecakapan kerja yang pada gilirannya lebih memberikan kepastian akan lapangan kerja. 
Secara khusus Khairul menyoroti fenomena efektivitas kartu Prakerja terhadap calon dan mantan 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menunjukkan perkembangan sangat signifikan. Khairul 
menunjuk data hasil evaluasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 15 
November - 15 Desember 2020, yang mencatat perkembangan jumlah penerima Kartu Prakerja 
yang mencapai 3,38 juta. 

"Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 orang atau 6,12 persen merupakan calon Pekerja Migran 
Indonesia atau PMI, dan 120.648 orang atau 2,19 persen merupakan mantan PMI. Artinya 
program Kartu Prakerja ini ini memberikan peluang kerja yang pasti, baik bagi calon maupun 
mantan PMI, karena mereka akan senantiasa mendapatkan pembinaan dan tambahan 
pengetahuan serta kecakapan yang akan menambah kualifikasi mereka di pasar kerja," kata dia. 

Untuk itu, sebagai wakil dari kalangan milenial, menurut Khairul sudah pada tempatnya kalangan 
milenial berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang dengan kepeduliannya yang tinggi 
menggagas program Kartu Prakerja tersebut. Selain itu, tak bisa pula dilupakan KSP Moeldoko 
yang dengan inisiatifnya yang tinggi dan penuh kesungguhan terus mengawal program yang 
nyata-nyata memberikan manfaat besar tersebut. 

"Tentu saja, sikap salut dan rasa terima kasih itu layak pula diberikan kepada Kemenaker, 
pengelola Kartu Prakerja, dan BP2MI. Tanpa koordinasi dan kerja sama yang harmonis di antara 
para pengelola tersebut, kondisi ketenagakerjaan serta prestasi tinggi terkait Kartu Prakerja 
tersebut akan sukar terwujud," kata dia. Sebagaimana secara umum diketahui, kerja sama dan 
kolaborasi di antara pengelola Kartu Prakerja dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI) tersebut terjalin harmonis mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga masuk 
learning management system dengan 92 layanan, terdiri dari target Juni 2021 sebanyak 23 
layanan, dan Juli 2021 sebanyak 69 layanan. 

Dengan harmonisasi di antara para pengelola Kartu Prakerja dan pengawalan tak henti dari KSP 
itulah yang memungkinkan terjadinya peralihan kualifikasi PMI, dari unskilled labor ke skilled 
labor. "Saat ini data menunjukkan bahwa seperlima dari calon PMI berpendidikan sarjana atau 
S1," kata Khairul. Yang menurut Khairul juga menggembirakan, saat ini sebaran PMI menjangkau 
lebih dari 150 negara, yang memungkinkan mereka tidak hanya mempertinggi kemampuan 
kerja, melainkan pula memperoleh cakrawala yang lebih luas dengan pengalaman bekerja di luar 
negeri. 

"Umumnya, tenaga kerja itu akan lebih memiliki rasa percaya diri yang tinggi, selain skill unik 
dan kompetensi tinggi setelah mereka bekerja di luar," kata Khairul. Ia juga menyatakan 
apresiasi tinggi kepada pengelola program Kartu Prakerja, yang memungkinkan para PMI yang 
baru pulang itu untuk terus dilatih dan melakukan reskilling, sambil menunggu usainya pandemi 
Covid-19. Sumber: BeritaSatu.com. 
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Narasumber 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Jangkauan yang luas itu akan 
membuat efektivitas dan manfaat Kartu Prakerja bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, 
sasaran yang menjadi kepedulian Presiden Jokowi sebagai penggagas program tersebut 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 
orang atau 6,12 persen merupakan calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI, dan 120.648 orang 
atau 2,19 persen merupakan mantan PMI. Artinya program Kartu Prakerja ini ini memberikan 
peluang kerja yang pasti, baik bagi calon maupun mantan PMI, karena mereka akan senantiasa 
mendapatkan pembinaan dan tambahan pengetahuan serta kecakapan yang akan menambah 
kualifikasi mereka di pasar kerja 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Tentu saja, sikap salut dan rasa 
terima kasih itu layak pula diberikan kepada Kemenaker, pengelola Kartu Prakerja, dan BP2MI. 
Tanpa koordinasi dan kerja sama yang harmonis di antara para pengelola tersebut, kondisi 
ketenagakerjaan serta prestasi tinggi terkait Kartu Prakerja tersebut akan sukar terwujud 

neutral - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Saat ini data menunjukkan, bahwa 
seperlima dari calon PMI berpendidikan sarjana atau S1 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Umumnya, tenaga kerja itu akan 
lebih memiliki rasa percaya diri yang tinggi, selain skill unik dan kompetensi tinggi setelah mereka 
bekerja di luar 

 

Ringkasan 

Kesungguhan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terus mengawal program-program 
Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk program Kartu Prakerja, memberikan kontribusi 
signifikan terhadap keberhasilan program tersebut. "Jangkauan yang luas itu akan membuat 
efektivitas dan manfaat Kartu Prakerja bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang 
menjadi kepedulian Presiden Jokowi sebagai penggagas program tersebut," kata Ketua Milenial 
Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam, Jumat (25/6/2021). 
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KAWAL KARTU PRAKERJA JOKOWI, KINERJA MOELDOKO DIAPRESIASI 

Kesungguhan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terus mengawal program-program 
Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk program Kartu Prakerja, memberikan kontribusi 
signifikan terhadap keberhasilan program tersebut. 

"Jangkauan yang luas itu akan membuat efektivitas dan manfaat Kartu Prakerja bisa dinikmati 
seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang menjadi kepedulian Presiden Jokowi sebagai 
penggagas program tersebut," kata Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam, Jumat 
(25/6/2021). 

Ikut Prakerja, Mantan Driver Ojol Wanita Ini Kini Punya 3 Usaha Secara khusus Khairul menyoroti 
fenomena efektivitas kartu Prakerja terhadap calon dan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
yang menunjukkan perkembangan sangat signifikan. Khairul menunjuk data hasil evaluasi 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 15 November - 15 Desember 2020, yang 
mencatat perkembangan jumlah penerima Kartu Prakerja yang mencapai 3,38 juta. 

"Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 orang atau 6,12 persen merupakan calon Pekerja Migran 
Indonesia atau PMI, dan 120.648 orang atau 2,19 persen merupakan mantan PMI. Artinya 
program Kartu Prakerja ini ini memberikan peluang kerja yang pasti, baik bagi calon maupun 
mantan PMI, karena mereka akan senantiasa mendapatkan pembinaan dan tambahan 
pengetahuan serta kecakapan yang akan menambah kualifikasi mereka di pasar kerja," 
ungkapnya. 

Untuk itu, sebagai wakil dari kalangan milenial, menurut Khairul sudah pada tempatnya kalangan 
milenial berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang dengan kepeduliannya yang tinggi 
menggagas program Kartu Prakerja tersebut. Selain itu, tak bisa pula dilupakan KSP Moeldoko 
yang dengan inisiatifnya yang tinggi dan penuh kesungguhan terus mengawal program yang 
nyata-nyata memberikan manfaat besar tersebut. 

"Tentu saja, sikap salut dan rasa terima kasih itu layak pula diberikan kepada Kemenaker, 
pengelola Kartu Prakerja, dan BP2MI. Tanpa koordinasi dan kerja sama yang harmonis di antara 
para pengelola tersebut, kondisi ketenagakerjaan serta prestasi tinggi terkait Kartu Prakerja 
tersebut akan sukar terwujud," kata dia. 

Sebagaimana secara umum diketahui, kerja sama dan kolaborasi di antara pengelola Kartu 
Prakerja dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tersebut terjalin 
harmonis mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga masuk learning management system dengan 
92 layanan, terdiri dari target Juni 2021 sebanyak 23 layanan, dan Juli 2021 sebanyak 69 
layanan. 

Dengan harmonisasi di antara para pengelola Kartu Prakerja dan pengawalan tak henti dari KSP 
itulah yang memungkinkan terjadinya peralihan kualifikasi PMI, dari unskilled labor ke skilled 
labor. "Saat ini data menunjukkan, bahwa seperlima dari calon PMI berpendidikan sarjana atau 
S1," ucap Khairul. 

Yang menurut Khairul juga menggembirakan, saat ini sebaran PMI menjangkau lebih dari 150 
negara, yang memungkinkan mereka tidak hanya mempertinggi kemampuan kerja, melainkan 
pula memperoleh cakrawala yang lebih luas dengan pengalaman bekerja di luar negeri. 

"Umumnya, tenaga kerja itu akan lebih memiliki rasa percaya diri yang tinggi, selain skill unik 
dan kompetensi tinggi setelah mereka bekerja di luar," jelas Khairul. 

Ia juga menyatakan apresiasi tinggi kepada pengelola program Kartu Prakerja, yang 
memungkinkan para PMI yang baru pulang itu untuk terus dilatih dan melakukan reskilling, 
sambil menunggu usainya pandemi Covid-19. (maf). 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan perlunya 
penguatan kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga, terutama dalam 
hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada masa pandemi COVID-19. " Concern 
kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," kata Menko 
Airlangga dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat. 

 

MENKO AIRLANGGA TEGASKAN PERLUNYA PENGUATAN PELINDUNGAN PMI 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan 
perlunya penguatan kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga, 
terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada masa pandemi 
COVID-19. 

" Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
kata Menko Airlangga dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat. 

Menko Airlangga menyampaikan harus ada roadmap untuk membantu meningkatkan 
keterampilan masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia 
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(CPMI) dengan pelatihan yang dapat melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat 
meningkatkan peluang sektor bekerja di luar negeri. 

Berdasarkan data BP2MI, pada l tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah memanfaatkan Program 
Kartu Prakerja. 

"Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
ujar Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna 
PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh 
Indonesia. 

Layanan pendampingan tersebut diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses 
Program Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, 
reskilling, maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru 
di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan. 

Akibat pandemi COVID-19 penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada 
tahun 2020 menjadi terbatas. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI 
pada tahun 2020 sebesar 59 persen dan penurunan remitansi sebesar 17,5 persen dibandingkan 
tahun 2019. 

Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 
151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan 
PMI menurun. 

Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 151/2020 dicabut 
dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada 
Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami kenaikan, jumlah penempatan PMI masih 
lebih rendah dibanding sebelum terjadi pandemi COVID-19. 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

 

Ringkasan 

Wabah pandemi global Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada 
penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59 persen dan penurunan 
remitansi sebesar 17,5 persen dibanding tahun 2019. 

 

AIRLANGGA: KUALITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERUS DITINGKATKAN 

Jakarta: Wabah pandemi global Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. 

Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59 
persen dan penurunan remitansi sebesar 17,5 persen dibanding tahun 2019. 

Sejak Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 
151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan 
PMI menurun. 

" Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
kata Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi 
yang diterima RRI.co.id, Jumat (25/6/2021). 
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Dalam perkembangannya, jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan 
Menaker 151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang 
Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. 

Meski mulai mengalami kenaikan, namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding 
sebelum terjadi Pandemi Covid-19. 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelindungan bagi PMI 
dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, 
dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi. 

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut daiantaranya tetkait penguatan kebijakan 
pelindungan PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan 
PMI pada masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya 
untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Harus ada roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang 
menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang dapat 
melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di 
luar negeri. 

Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 
PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. 

"Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
jelas Airlangga saat menerima kunjungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI). 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna 
PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh 
Indonesia. 

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program 
Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, 
reskilling,maupun upskilling. 

Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga 
produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan. 
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Ringkasan 

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan 
jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% 
dibanding tahun 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan 
berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. 

 

MENKO AIRLANGGA: ADA 120 RIBU TKI MANFAATKAN KARTU PRAKERJA 

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan 
jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% 
dibanding tahun 2019. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan berdasarkan data 
tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. 

“Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,” 
tutur Airlangga di Jakarta, Jumat (25/6/2021). 

Lanjutnya, perlunya penguatan kebijakan pelindungan PMI dan keluarga, terutama dalam hal 
penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada masa pandemi dalam rangka 
penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk mendukung program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN). 

“Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,” 
bebernya. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna 
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PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh 
Indonesia. 

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program 
Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, 
maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di 
Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan. 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

 

Ringkasan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, pandemi Covid-19 menyebabkan 
terjadinya pembatasan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia 
(TKI) di beberapa negara pada 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah 
penempatan PMI pada 2020 sebesar 59 persen dan turut menurunkan remitansi 17,5 persen 
dibanding 2019. 

 

PANDEMI COVID-19 BIKIN REMITANSI TURUN 17,5 PERSEN DAN PENEMPATAN 
PEKERJA MIGRAN MEROSOT 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda, JAKARTA - Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya 
pembatasan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di 
beberapa negara pada 2020. 

Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada 2020 sebesar 59 persen 
dan turut menurunkan remitansi 17,5 persen dibanding 2019. 

Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menemui Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto. 

Pertemuan tersebut, satu di antaranya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan 
pelindungan PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan 
PMI pada masa pandemi. 
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Airlangga mengatakan, untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN), sehingga 
fokus pemerintah adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. 

"Hal ini harus termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat 
ditingkatkan," ujar Airlangga. 

BP2MI seperti siaran persnya hari ini, Jumat (25/6/2021) memiliki tugas pokok memberikan 
pelindungan bagi PMI dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, 
baik sebelum, selama, dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan 
ekonomi. 
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Kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan. 
Kontrak kerja dapat berlangsung baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Di 
dalamnya memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha. 
Sebelum mulai bekerja, kontrak kerja diberikan oleh perusahaan kepada calon pekerja 
mendapatkan kesepahaman antara dua pihak. Kontrak karyawan tetap juga disebut sebagai 
perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTT). Disebut demikian karena hubungan kerja antara 
pemberi dan penerima kerja tidak ada batas waktu tertentu atau bersifat tetap. PKWTT dapat 
dibuat secara lisan tanpa harus mendapat pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. 
Namun, perlu diingat bahwa perusahaan harus membuat surat pengangkatan kerja bagi 
karyawan yang bersangkutan. 

 

INI BENTUK-BENTUK KONTRAK KERJA YANG HARUS DIKETAHUI KARYAWAN 

TEMPO.CO, Jakarta - Kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan 
dan atau tulisan. Kontrak kerja dapat berlangsung baik untuk waktu tertentu maupun waktu 
tidak tertentu. Di dalamnya memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban bagi pekerja 
dan pengusaha. Sebelum mulai bekerja, kontrak kerja diberikan oleh perusahaan kepada calon 
pekerja mendapatkan kesepahaman antara dua pihak. 

Apa saja bentuk kontrak kerja yang ada? Kontrak karyawan tetap juga disebut sebagai perjanjian 
kerja waktu tidak tentu (PKWTT). Disebut demikian karena hubungan kerja antara pemberi dan 
penerima kerja tidak ada batas waktu tertentu atau bersifat tetap. PKWTT dapat dibuat secara 
lisan tanpa harus mendapat pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Namun, perlu 
diingat bahwa perusahaan harus membuat surat pengangkatan kerja bagi karyawan yang 
bersangkutan. 

Kontrak karyawan tetap biasanya mencakup adanya masa percobaan ( probation ). Masa 
percobaan dilakukan selama tiga bulan. Perusahaan wajib untuk menggaji karyawan yang 
sedang menjalani masa percobaan, sekurang-kurangnya sesuai nominal upah minimum yang 
berlaku di daerah tersebut. 
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Berbeda dengan kontrak karyawan tetap, kontrak karyawan tidak tetap merupakan hubungan 
kerja yang bersifat sementara antara pemberi dan penerima kerja. Kontrak karyawan tidak tetap 
juga disebut perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Karyawan yang bekerja dengan kontrak ini 
disebut sebagai karyawan kontrak. 

Berbeda dengan PKWTT, kontrak PKWT harus dibuat secara tertulis. Selain sebagai arsip 
karyawan dan perusahaan, dokumen tersebut juga harus didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja. 
PKWT tidak memperbolehkan adanya masa percobaan ( probation ) sesuai dengan Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, hubungan kerja berlangsung paling lama hingga tiga tahun 
atau hingga pekerjaan selesai. 

Berbeda dengan karyawan harian, karyawan paruh waktu memiliki durasi bekerja yang lebih 
singkat. Kontrak karyawan paruh waktu sendiri adalah perjanjian kerja dengan durasi kurang 7-
8 jam per hari atau kurang dari 35-40 jam per minggu bagi pekerjanya. 

Pembayaran upah menjadi kesepakatan bersama antara pekerja paruh waktu dan pemilik 
pekerjaan. Biasanya, orang yang bekerja paruh waktu adalah pelajar atau mahasiswa yang ingin 
mendapat uang saku tambahan. Pekerjaannya dapat berupa pramusaji dan penjaga toko. 

Outsourcing merupakan perjanjian antara pihak/perusahaan penyedia tenaga kerja (pemborong) 
yang menerima sebagian pekerjaan dari pihak/perusahaan pemberi kerja. Perjanjian antara 
kedua belah pihak disebut perjanjian outsourcing. Hubungan kerja antara pihak penyedia tenaga 
kerja dengan pihak pemilik kerja dapat berupa PKWT atau PKWTT. 

Perjanjian outsourcing harus memuat Transfer of Protection Employment, yaitu prinsip 
pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja. Hal ini didasarkan pada Keputusan Mahkamah 
Konstitusi Register No. 27/PUU-X/2011. 

Demikian merupakan macam-macam kontrak kerja bagi karyawan. Anda yang sedang mencari 
pekerjaan, lebih baik berhati-hati dan mulai melakukan riset terlebih dahulu mengenai pekerjaan 
yang Anda inginkan dan pekerjaan yang tersedia. Jangan sampai Anda menandatangani kontrak 
karyawan tidak tetap namun dengan ekspektasi menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut. 

DINA OKTAFERIA. 
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Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta Korea Selatan agar meningkatkan perlindungan 
tenaga kerja Indonesia saat kunjungan Menteri Luar Negeri Korsel Chung Eui-yong ke Jakarta 
pada Jumat. Kunjungan Menteri Chung ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian 
kunjungannya ke Asia Tenggara dan merupakan rangkaian kunjungan pertamanya sebagai 
Menlu Korea Selatan. 

 

BERTEMU MENLU CHUNG, MENLU RETNO MINTA KOREA SELATAN LINDUNGAI 
PEKERJA MIGRAN RI 

Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta Korea Selatan agar meningkatkan 
perlindungan tenaga kerja Indonesia saat kunjungan Menteri Luar Negeri Korsel Chung Eui-yong 
ke Jakarta pada Jumat. 

Kunjungan Menteri Chung ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia 
Tenggara dan merupakan rangkaian kunjungan pertamanya sebagai Menlu Korea Selatan. 

Dalam lawatannya, Menlu Chung bersama Menlu Retno menandatangani Plan of Action 
Implementasi Kemitraan Strategis Khusus untuk periode 2021-2025, dan MoU on Triangular 
Cooperation. 

Menteri Luar Negeri RI mengatakan saat ini tercatat ada 33.000 pekerja migran Indonesia di 
Korea Selatan, termasuk diantaranya 5950 ABK WNI yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan. 

"Saya telah meminta perhatian Menteri Chung untuk terus meningkatkan pelindungan pagi PMI, 
termasuk ABK WNI di Korea Selatan," kata Retno Marsudi dalam konferensi pers bersama Chung 
Eui-yong. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung 
Eui-yong memperlihatkan dokumen kerja sama saat melakukan pertemuan bilateral di Gedung 
Pancasila, Jakarta, Jumat 25 Juni 2021. Pertemuan bilateral kedua negara tersebut membahas 
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kerja sama di bidang kesehatan, diantaranya pengadaan APD, peralatan diagnostik, obat-obatan 
serta pengembangan vaksin. ANTARA FOTO/Humas Kemenlu/Handout Pada Mei 2021, 
Indonesia dan ROK menandatangani MoU di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak 
kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

"Saya juga mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan 
pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan," papar 
Retno. 

Menlu Retno juga meminta Menteri Chung agar re-entry dan penempatan baru pekerja migran 
Indonesia di Korea Selatan dapat segera dibuka. 

Kedua negara saat ini sedang dalam proses ratifikasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (IK-CEPA), yang diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi pasca-
pandemi Covid-19. 

Pertemuan pejabat tingkat tinggi kedua negara juga menjalin kerja sama di bidang industri 
kesehatan untuk melawan pandemi Covid-19. Saat ini Korea Selatan dan Indonesia sedang 
bekerja sama mengembangkan obat dan vaksin Covid-19 antara PT Kalbe Farma dan Genexine, 
termasuk rencana pembukaan pabrik alat diagnostik Korea SD Biosensor dan Sugentech di 
Indonesia. 
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Narasumber 

positive - Retno LP Marsudi (Menteri Luar Negeri) Saat ini tercatat sebanyak 33.000 PMI yang di 
RoK, termasuk di antaranya 5.950 ABK WNI yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan. Saya telah 
meminta perhatian Menteri Chung untuk terus meningkatkan pelindungan pagi PMI, termasuk 
ABK WNI di Korea Selatan 

positive - Retno LP Marsudi (Menteri Luar Negeri) Saya juga mendorong agar dapat segera 
dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di 
kapal-kapal long-line milik Korea Selatan 

positive - Retno LP Marsudi (Menteri Luar Negeri) Saya juga meminta perhatian Menteri Chung 
agar re-entry dan penempatan baru pekerja migran Indonesia di Korea Selatan dapat segera 
dibuka 

positive - Retno LP Marsudi (Menteri Luar Negeri) Pertama, pengembangan vaksin, kerja sama 
antara PT. Kalbe Farma dan Genexine yang rencananya akan melakukan uji klinis tahap 2 dan 3 
di Jakarta dan Jawa Tengah pada Juli 2021. Jika semua tahapan terlewati dengan baik, maka 
diharapkan vaksin akan tersedia di akhir tahun 2021. Kedua, pengembangan terapeutik, kerja 
sama antara National Institute of Health Research and Development and Daewoong Infion; serta 
PT Kalbe Farma dan Genexine (GX-17) dalam produksi obat Covid-19 yang saat ini sudah dalam 
tahap pengujian 

neutral - Retno LP Marsudi (Menteri Luar Negeri) Ketiga, kerja sama alat diagnostik, dengan 
adanya rencana prospek investasi perusahaan diagnostic Korea SD Biosensor dan Sugentech 
untuk membuka pabriknya di Indonesia 

 

Ringkasan 

Menlu Korea Selatan Chung Eui-yong bertemu dengan Menlu RI Retno LP Marsudi dalam 
rangkaian kunjungannya ke Indonesia. Salah satu yang disinggung Menlo Retno dalam 
pertemuan tersebut adalah perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan ABK WNI. 
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RI MINTA KORSEL TINGKATKAN PERLINDUNGAN 5.950 ABK WNI 

Menlu Korea Selatan Chung Eui-yong bertemu dengan Menlu RI Retno LP Marsudi dalam 
rangkaian kunjungannya ke Indonesia. Salah satu yang disinggung Menlo Retno dalam 
pertemuan tersebut adalah perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan ABK WNI. 

"Saat ini tercatat sebanyak 33.000 PMI yang di RoK, termasuk di antaranya 5.950 ABK WNI yang 
bekerja di kapal ikan Korea Selatan. Saya telah meminta perhatian Menteri Chung untuk terus 
meningkatkan pelindungan pagi PMI, termasuk ABK WNI di Korea Selatan," kata Retno dalam 
pernyataan persnya, Jumat (25/6/2021). 

Retno lantas mengungkapkan mengenai kemajuan yang telah dicapai. Pada Mei 2021, telah 
ditandatangani MoU di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan yang 
bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

"Saya juga mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan 
pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan," ujar Retno. 

"Saya juga meminta perhatian Menteri Chung agar re-entry dan penempatan baru pekerja 
migran Indonesia di Korea Selatan dapat segera dibuka," sambung Retno. 

Pertemuan Menlu Retno dan Menlu Chung juga membahas terkait peningkatan kerja sama di 
bidang kesehatan. Beberapa kerja sama yang sudah dilakukan di antaranya pengadaan APD 
hingga obat-obatan. 

Retno juga menyambut baik beberapa kerja sama yang sedang berlangsung. Salah satu di antara 
pengembangan vaksin. 

"Pertama, pengembangan vaksin, kerja sama antara PT. Kalbe Farma dan Genexine yang 
rencananya akan melakukan uji klinis tahap 2 dan 3 di Jakarta dan Jawa Tengah pada Juli 2021. 
Jika semua tahapan terlewati dengan baik, maka diharapkan vaksin akan tersedia di akhir tahun 
2021. Kedua, pengembangan terapeutik, kerja sama antara National Institute of Health Research 
and Development and Daewoong Infion; serta PT Kalbe Farma dan Genexine (GX-17) dalam 
produksi obat Covid-19 yang saat ini sudah dalam tahap pengujian," beber Retno. 

"Ketiga, kerja sama alat diagnostik, dengan adanya rencana prospek investasi perusahaan 
diagnostic Korea SD Biosensor dan Sugentech untuk membuka pabriknya di Indonesia," 
sambung dia. 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) “Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,” 

 

Ringkasan 

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan 
jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% 
dibanding tahun 2019. Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
(Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan 
jumlah penempatan PMI menurun. 

 

LINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA, MENKO AIRLANGGA MINTA 
KEBERANGKATAN DAN PEMULANGAN DIPANTAU 

JAKARTA- Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada 
penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi 
sebesar 17,5% dibanding tahun 2019. 

Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 
151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan 
PMI menurun. 
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Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 151/2020 dicabut 
dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada 
Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami kenaikan, namun jumlah penempatan 
PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19. 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelindungan bagi PMI 
dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, 
dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi, Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diterima oleh Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (24/6). 

Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan 
PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada 
masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk 
mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
tegas Airlangga. 

Harus ada Roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang 
menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang dapat 
melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di 
luar negeri. 

Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 
PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. 

“Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,” 
tutur Airlangga. 
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Narasumber 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

 

Ringkasan 

Perwakilan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menemui Menteri 
Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (24/6) kemarin. Pertemuan itu membahas 
penguatan kebijakan perlindungan PMI atau TKI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan 
keberangkatan dan kepulangan PMI di masa pandemi. BP2MI memiliki tugas pokok dan fungsi 
untuk memberikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya. Perlindungan meliputi perlindungan 
hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja yang juga mencakup 
penempatan dan pemberdayaan ekonomi. 

 

AIRLANGGA MINTA PEMBEKALAN KETERAMPILAN PEKERJA MIGRAN 
DITINGKATKAN 

Perwakilan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menemui Menteri 
Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (24/6) kemarin. Pertemuan itu membahas 
penguatan kebijakan perlindungan PMI atau TKI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan 
keberangkatan dan kepulangan PMI di masa pandemi. 

BP2MI memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan perlindungan bagi PMI dan 
keluarganya. Perlindungan meliputi perlindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, 
selama, dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi. 
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"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6/2021). 

Airlangga menambahkan perlu dibuat roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan 
masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Para calon 
PMI mesti diberikan pelatihan yang dapat melengkapi kebutuhannya agar dapat meningkatkan 
peluang sektor bekerja di luar negeri. 

Pihak BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 PMI telah 
memanfaatkan Program Kartu Prakerja, untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dengan 
begitu, mereka punya pilihan untuk bekerja di bidang pekerjaan yang mereka kuasai. 

"Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
sebut Airlangga. 

Diungkapkannya, para PMI turut merasakan dampak besar dari pandemi COVID-19. Jumlah 
penempatan PMI sepanjang 2020 berkurang signifikan hingga 59 persen, diikuti penurunan 
remitansi sebesar 17 persen ketimbang tahun sebelumnya. 

Penurunan tersebut dipengaruhi pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan 
Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI pada Maret 2020. Begitu 
keadaan lebih kondusif, kebijakan tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 
294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Aturan 
baru membuat jumlah penempatan PMI meningkat, namun tetap lebih rendah dibandingkan 
masa sebelum pandemi. 

Selain memberikan program pelatihan untuk calon PMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana 
Program Kartu Prakerja juga telah berdiskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna 
PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh 
Indonesia. 

Layanan pendampingan ini, ungkap Airlangga, diharapkan dapat mendorong Purna PMI atau PMI 
yang telah berhenti bekerja di luar negeri untuk mengakses Program Kartu Prakerja, sehingga 
mereka dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, maupun upskilling. Hal itu 
dianggap akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga 
produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
Susiwijono Moegiarso, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede dan Kepala Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Benny Rhamdani beserta pejabat BP2MI lainnya. 

Lihat juga video 'Menlu Retno Minta Pemerintah Korsel Lindungi ABK WNI': [Gambas:Video 
20detik] 
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positive - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Concern kita adalah pada 
keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita juga harus bisa 
memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Dengan melalui Prakerja, CPMI akan 
lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

positive - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Sehingga, akan membantu mereka 
untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi 
pengangguran pasca kepulangan 

 

Ringkasan 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI), berkomitmen melindungi para pekerja migran Indonesia (PMI) selama masa 
pandemi COVID-19. Salah satunya melalui Program Kartu Prakerja dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN). Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan 
pekerja migran di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan 
jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59 persen dan penurunan remitansi sebesar 
17,5 persen dibanding tahun 2019. 

 

AIRLANGGA: KARTU PRAKERJA LINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA 
PANDEMI 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI), berkomitmen melindungi para pekerja migran Indonesia (PMI) selama masa 
pandemi COVID-19. Salah satunya melalui Program Kartu Prakerja dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN). 
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Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan pekerja migran 
di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah 
penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59 persen dan penurunan remitansi sebesar 17,5 
persen dibanding tahun 2019. 

Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 
151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan 
PMI menurun. 

Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 151/2020 dicabut 
dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020, tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada 
Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. 

Meskipun mulai mengalami kenaikan, namun jumlah penempatan pekerja migran Indonesia 
ternyata masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi COVID-19. 

" Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (25/6). 

Menurut dia, harus ada roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di 
daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dengan pelatihan yang 
dapat melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor 
bekerja di luar negeri. 

Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 
PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. 

"Dengan melalui Prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," tutur 
Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program 
juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna PMI. BP2MI 
rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh Indonesia. 

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program 
Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka, maupun. 

"Sehingga, akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga 
produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan," ujarnya. 
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positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri Indonesia) Saya telah meminta perhatian Menteri 
untuk terus meningkatkan pelindungan pagi PMI, termasuk ABK WNI di Korsel 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri Indonesia) Saya juga mendorong agar dapat 
segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja 
di kapal-kapal long-line milik Korsel 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri Indonesia) Saya juga meminta perhatian Chung 
agar re-entry dan penempatan baru pekerja migran Indonesia di Korsel dapat segera dibuka 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri Indonesia) Ekspor Indonesia juga mengalami 
kenaikan 7,9 persendi kuartal pertama tahun ini. Kedua negara juga sedang dalam proses 
ratifikasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Di bidang 
investasi juga terjadi peningkatan realisasi investasi Korsel di Indonesia tahun 2020, dari USD 
1,2 miliar di tahun 2019 menjadi USD 1,84 miliar di tahun 2020 

 

Ringkasan 

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan pentingnya penguatan perlindungan 
pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan (Korsel). Hal itu disampaikan Retno saat 
bertemu Menteri Luar Negeri Korsel, Chung Eui-yong. 

 

BERTEMU MENLU KORSEL, MENLU RETNO SINGGUNG PERLINDUNGAN WNI 

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan pentingnya penguatan 
perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan (Korsel). 

Hal itu disampaikan Retno saat bertemu Menteri Luar Negeri Korsel, Chung Eui-yong. 
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Retno menuturkan, saat ini tercatat sebanyak 33.000 PMI yang di RoK, termasuk diantaranya 
5950 ABK WNI yang bekerja di kapal ikan Korsel. 

"Saya telah meminta perhatian Menteri untuk terus meningkatkan pelindungan pagi PMI, 
termasuk ABK WNI di Korsel," ucap Retno pada Jumat (25/6/2021). 

Dia mengatakan pada Mei 2021, satu kemajuan telah terjadi, yaitu dengan ditandatanginya MoU 
di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan yang bekerja di kapal 
ikan Korsel untuk ukuran 20 ton ke atas. 

Anak Berbakti, Ini 5 Bintang Drama Korea yang Melunasi Utang Orang Tuanya "Saya juga 
mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan bagi 
ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korsel," ujarnya. 

"Saya juga meminta perhatian Chung agar re-entry dan penempatan baru pekerja migran 
Indonesia di Korsel dapat segera dibuka," sambungnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Retno menuturkan dia dan Chung juga mengenai pentingnya kerja 
sama percepatan pemulihan ekonomi. Menurut Retno, di masa pandemi kedua negara masih 
terus mampu menunjukkan kinerja positif di bidang perdagangan dan investasi. 

Di bidang perdagangan, jelas Retno, selama kuartal 1 perdagangan bilateral naik 15,2 persen 
dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya. 

"Ekspor Indonesia juga mengalami kenaikan 7,9 persendi kuartal pertama tahun ini. Kedua 
negara juga sedang dalam proses ratifikasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (IK-CEPA). Di bidang investasi juga terjadi peningkatan realisasi investasi 
Korsel di Indonesia tahun 2020, dari USD 1,2 miliar di tahun 2019 menjadi USD 1,84 miliar di 
tahun 2020," tukasnya. 

(ian). 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

 

Ringkasan 

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan 
jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% 
dibanding tahun 2019. Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
(Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan 
jumlah penempatan PMI menurun. Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika 
Keputusan Menaker 151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang 
Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami 
kenaikan, namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi 
Pandemi Covid-19. 

 

PEMERINTAH LINDUNGI DAN TINGKATKAN KUALITAS PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA 

JAKARTA - Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada 
penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi 
sebesar 17,5% dibanding tahun 2019. 
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Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 
151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan 
PMI menurun. Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 
151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan 
Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami kenaikan, namun 
jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19. 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelindungan bagi PMI 
dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, 
dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi, Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diterima oleh Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (24/06/2021). 

Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan 
PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada 
masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk 
mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Concern kita adalah pada 
keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita juga harus bisa 
memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," tegas Airlangga. 

Harus ada Roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang 
menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang dapat 
melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di 
luar negeri. 

Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 
PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. "Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI 
akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," tutur Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna 
PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh 
Indonesia. 

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program 
Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, 
maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di 
Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan. 
(*). 
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Ringkasan 

UMR adalah kepanjangan dari Upah Minimum Regional. Secara resmi, sebenarnya istilah UMR 
sudah digantikan dengan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum 
Kabupaten/Kota). Namun, masih banyak orang yang menggunakan istilah UMR untuk melihat 
peluang kerja baru di daerah masing-masing. 

 

DAFTAR 10 DAERAH DI INDONESIA DENGAN UMR TERTINGGI TAHUN 2021, PAPUA 
BARAT ADA DI BAWAH ACEH 

TRIBUN-COM - UMR adalah kepanjangan dari Upah Minimum Regional. Secara resmi, 
sebenarnya istilah UMR sudah digantikan dengan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK 
(Upah Minimum Kabupaten/Kota). 

Namun, masih banyak orang yang menggunakan istilah UMR untuk melihat peluang kerja baru 
di daerah masing-masing. 

Selain itu juga ada yang ingin melihat untuk memastikan apakah upah yang diterimanya sudah 
sesuai dengan gaji UMR. 

Dengan begitu, UMR adalah penyebutan yang kerap digunakan untuk pengganti istilah UMP dan 
UMK dalam interaksi sosial sehari-hari. 

Praktis, untuk mengetahui berapa UMR tertinggi di Indonesia, acuannya adalah kebijakan yang 
berlaku pada UMK dan UMP di suatu daerah. 

Dirangkum dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (22/6/2021), gaji 
UMR terbesar untuk tingkat kota/kabupaten pada tahun 2021 ini diterapkan pada UMK Karawang 
2021 yakni sebesar Rp4.798.312. 

UMR Karawang menjadi yang tertinggi di Indonesia bahkan melebihi UMR Jakarta yang mengacu 
pada UMP DKI Jakarta 2021 sebesar Rp4.416.186. 
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DKI Jakarta sendiri tidak menetapkan UMK untuk masing-masing daerahnya sehingga kebijakan 
gaji UMR di Jakarta mengacu pada UMP. 

UMR tertinggi didominasi UMP di luar Jawa UMP sendiri dipakai sebagai patokan untuk 
menentukan upah minum kabupaten/kota atau UMK. 

Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. 

Jika bupati atau wali kota belum mengusulkan UMK kepada gubernur untuk disahkan hingga 
tenggat hari terakhir, maka upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut harus 
mengacu pada UMP yang ditetapkan gubernur. 

Daftar UMR tertinggi di Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di luar Jawa, jika mengacu 
pada penetapan UMP 2021. 

Dari daftar tersebut, pengecualian DKI Jakarta, daftar teratas UMP tertinggi seluruhnya berada 
di luar Pulau Jawa. Adapun Provinsi DKI Jakarta sendiri pada tahun 2021 ditetapkan sebagai 
provinsi dengan upah buruh termahal di Indonesia. 

Jika mengacu pada gaji UMR di tingkat provinsi, 10 daerah dengan UMR tertinggi di Indonesia 
adalah sesuai dengan UMP 2021 sebagai berikut: DKI Jakarta Rp4.416.186 Papua Rp3.516.700 
Sulawesi Utara Rp3.310.723 Bangka Belitung Rp3.230.023 Sulawesi Selatan Rp3.165.870 Aceh 
Rp3.165.031 Papua Barat Rp3.134.600 Sumatera Selatan Rp3.043.111 Kepulauan Riau 
Rp3.005.460 Kalimantan Utara Rp3.000.800 UMR tertinggi tingkat kabupaten/kota Sementara 
itu, UMR tertinggi di Indonesia jika ditinjau berdasarkan penetapan UMK 2021, maka upah buruh 
termahal ditempati oleh Kabupaten Karawang dengan besaran upah minimum 2021 sebesar 
Rp4.798.312. 

Dengan mengesampingkan gaji UMR di daerah yang tak menetapkan UMK 2021, berikut daftar 
UMR tertinggi di Indonesia saat ini: Kabupaten Karawang Rp4.798.312 Kota Bekasi Rp4.782.935 
Kabupaten Bekasi Rp4.791.843 Kota Depok Rp4.339.514 Kota Cilegon Rp4.309.772 Kota 
Surabaya Rp4.300.479 Kabupaten Gresik Rp4.297.030 Kabupaten Sidoarjo Rp4.293.581 
Kabupaten Pasuruan Rp4.290.133 Kabupaten Mojokerto Rp4.279.787 UMR Tertinggi Tahun 
2021, Papua Barat Ada di Bawah Aceh # UMR # Papua Barat # Aceh # Upah Minimum Regional 
(UMR). 
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negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Penduduk 
usia kerja yang terdampak pandemi menurun dari 29,12 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 
19,10 juta orang pada Februari 2021 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Untuk itu, 
pemerintah telah memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, subsidi bunga melalui KUR, 
bantuan modal kerja maupun mendorong pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri, 
serta produk UMKM 

 

Ringkasan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, melalui program pemulihan 
ekonomi nasional (PEN), dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga mulai dapat 
dikurangi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahkan 
jumlah usia kerja terdampak pandemi berkurang 10 juta orang. 

 

MENKO AIRLANGGA: USIA KERJA TERDAMPAK PANDEMI TURUN 10 JUTA ORANG 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda, JAKARTA - Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, melalui program pemulihan ekonomi nasional 
(PEN), dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga mulai dapat dikurangi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahkan jumlah usia 
kerja terdampak pandemi berkurang 10 juta orang. 

"Penduduk usia kerja yang terdampak pandemi menurun dari 29,12 juta orang pada Agustus 
2020 menjadi 19,10 juta orang pada Februari 2021," ujarnya mengutip laman ekon.go.id, Jumat 
(25/6/2021). 
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Menurut Airlangga, capaian penurunan dampak ini harus dijaga dan ditingkatkan ke depannya 
agar ekonomi dapat pulih lebih cepat. 

Pemerintah juga telah menyiapkan 20 kegiatan yang diharapkan dapat menciptakan lapangan 
kerja untuk 1,23 juta rakyat terdampak. 

Beberapa proyek padat karya yang diterapkan, antara lain perbaikan tanggul, normalisasi dan 
pemeliharaan sungai, revitalisasi drainase, perbaikan lereng dan jembatan, bronjong, dan 
perkerasan bahu. 

Selain itu, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) atau SPAM perdesaan dan 
sanitasi perdesaan, serta pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya (BSPS). 

Airlangga menambahkan, pemerintah juga menyadari bahwa kalangan pelaku usaha khususnya 
UMKM memerlukan intervensi kebijakan agar bisa bertahan melewati pandemi ini. 

"Untuk itu, pemerintah telah memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, subsidi bunga melalui 
KUR, bantuan modal kerja maupun mendorong pembelian barang dan jasa produksi dalam 
negeri, serta produk UMKM," pungkasnya. 
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positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Concern kita 
adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita 
juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan 

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan 
upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi 

 

Ringkasan 

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan 
jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% 
dibanding tahun 2019. Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
(Keputusan Menaker) 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan 
jumlah penempatan PMI menurun. Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika 
Keputusan Menaker 151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang 
Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami 
kenaikan, namun jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi 
Pandemi Covid-19. 

 

MENKO AIRLANGGA: LINDUNGI DAN TINGKATKAN KUALITAS PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA DI MASA PANDEMI 

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan 
jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% 
dibanding tahun 2019. 
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Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker) 
151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan 
PMI menurun. Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker 
151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan 
Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami kenaikan, namun 
jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19. 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelindungan bagi PMI 
dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama, 
dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi, Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diterima oleh Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (24/6). 

Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan 
PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada 
masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk 
mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus 
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," 
tegas Airlangga. 

Harus ada r oadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang 
menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang dapat 
melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di 
luar negeri. 

Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000 
PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. 

"Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," 
tutur Airlangga. 

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program 
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna 
PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh 
Indonesia. 

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program 
Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, 
maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di 
Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
Susiwijono Moegiarso, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede dan Kepala Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Benny Rhamdani beserta pejabat BP2MI lainnya. 
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neutral - Jejen (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cilacap) Kami berharap kelompok nelayan 
Tegal Katilayu dapat menginisiasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga nantinya 
menjadi percontohan bagi kelompok nelayan lainnya 

neutral - Jejen (Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Cilacap) Kami berharap para nelayan ini 
sadar akan pentingnya jaminan sosial dan segera menjadi peserta program BPJS 
Ketenagakerjaan 

neutral - Jejen (Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Cilacap) Karena risiko dapt terjadi kapan 
saja dan dimana saja, untuk itu dengan terlindungi program jaminan sosial maka pekerja dapat 
bekerja dengan tenang dan nyaman 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cilacap melakukan sosialisasi program jaminan sosial 
ketenagakerjaan kepada kelompok nelayan Tegal Katilayu, Kabupaten Cilacap pada Rabu (23/6). 
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cilacap Jejen menyampaikan nelayan merupakan salah 
satu pekerjaan berisiko yang berhak mendapat perlindungan jaminan sosial. "Kami berharap 
kelompok nelayan Tegal Katilayu dapat menginisiasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, 
sehingga nantinya menjadi percontohan bagi kelompok nelayan lainnya," kata Jejen. 

 

BPJAMSOSTEK CILACAP SOSIALISASIKAN PROGRAM KE PARA NELAYAN 

Semarang - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cilacap melakukan sosialisasi program 
jaminan sosial ketenagakerjaan kepada kelompok nelayan Tegal Katilayu, Kabupaten Cilacap 
pada Rabu (23/6). 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cilacap Jejen menyampaikan nelayan merupakan salah 
satu pekerjaan berisiko yang berhak mendapat perlindungan jaminan sosial. 



 

225 
 

"Kami berharap kelompok nelayan Tegal Katilayu dapat menginisiasi program jaminan sosial 
ketenagakerjaan, sehingga nantinya menjadi percontohan bagi kelompok nelayan lainnya," kata 
Jejen. 

Mengingat pentingnya dan besarnya manfaat jaminan sosial, lanjut Jejen, BPJAMSOSTEK akan 
terus melakukan sosialisasi kepada para pekerja rentan di wilayah Kabupaten Cilacap khususnya 
para nelayan. 

Menurut Jejen terdapat kurang lebih 8.000 nelayan yang terbagi dalam delapan kelompok 
nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap. 

"Kami berharap para nelayan ini sadar akan pentingnya jaminan sosial dan segera menjadi 
peserta program BPJS Ketenagakerjaan," katanya. 

Jejen menambahkan nantinya para nelayan dapat menjadi peserta pada sektor BPU dengan 
pendaftaran yang sangat mudah yakni nelayan cukup menyerahkan KTP dan membayar iuran 
mulai dari Rp16.800 untuk mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JKM) dan iuran dapat dibayarkan tiap bulan, tiga bulan, enam bulan, maupun satu 
tahun sekaligus "Karena risiko dapt terjadi kapan saja dan dimana saja, untuk itu dengan 
terlindungi program jaminan sosial maka pekerja dapat bekerja dengan tenang dan nyaman," 
tutup Jejen. 
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positive - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, 
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Kemenko PMK)) Kami sudah matangkan dan koordinasikan agar kepulangan PMIB 
lancar, termasuk untuk protokol kesehatan (prokes)-nya seperti pemeriksaan PCR dan lain-lain 

negative - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, 
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Kemenko PMK)) Keseluruhan PMIB yang dipulangkan tersebut merupakan PMI 
yang sudah selesai menjalani masa tahanan karena melakukan pelanggaran hukum di Malaysia 

positive - Femmy Eka Kartika Putri (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, 
Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Kemenko PMK)) Saya mintakan kepada pemerintah daerah setempat agar bisa 
memberikan pelatihan dan pengembangan skill mereka. Namun diharapkan PMI tersebut tidak 
kembali bekerja ke luar negeri 

positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Di negara kita juga banyak lapangan pekerjaan. 
Kalaupun ingin sekali kembali bekerja di luar negeri, datang ke kantor BP2MI. Semua sudah 
disiapkan. Jangan berangkat sendiri-sendiri, lewat jalur tikus, apalagi calo 

 

Ringkasan 

Sebanyak 145 pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dari 7.200 pekerja migran Indonesia 
(PMI) asal Malaysia tiba di Tanah Air, Kamis (24/6/2021). PMIB yang pulang tersebut merupakan 
PMIB dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, bayi, orang yang sedang sakit, dan lansia. 
Rinciannya, 92 laki-laki dan 53 perempuan. 
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145 PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DARI MALAYSIA PULANG KE INDONESIA 

JAKARTA, - Sebanyak 145 pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB) dari 7.200 pekerja 
migran Indonesia (PMI) asal Malaysia tiba di Tanah Air, Kamis (24/6/2021). 

PMIB yang pulang tersebut merupakan PMIB dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, 
bayi, orang yang sedang sakit, dan lansia. Rinciannya, 92 laki-laki dan 53 perempuan. 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika 
Putri mengatakan, kepulangan PMIB kelompok rentan itu merupakan gelombang 1 dari 7.200 
PMIB di Malaysia yang akan dipulangkan. 

"Kami sudah matangkan dan koordinasikan agar kepulangan PMIB lancar, termasuk untuk 
protokol kesehatan (prokes)-nya seperti pemeriksaan PCR dan lain-lain," kata Femmy, dikutip 
dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat (25/6/2021). 

Setibanya di Tanah Air, mereka juga dites kembali dan dikarantina selama 5 hari di Wisma Atlet 
sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.Daftarkan email "Keseluruhan PMIB yang 
dipulangkan tersebut merupakan PMI yang sudah selesai menjalani masa tahanan karena 
melakukan pelanggaran hukum di Malaysia," kata Femmy. 

Ia mengatakan, mereka yang telah kembali pun diharapkan tidak mengulangi kesalahannya lagi. 

Ia mengingatkan agar setiap PMI yang akan berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi dan 
memastikan diri bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi. 

"Saya mintakan kepada pemerintah daerah setempat agar bisa memberikan pelatihan dan 
pengembangan skill mereka. Namun diharapkan PMI tersebut tidak kembali bekerja ke luar 
negeri," kata dia. 

"Ini merupakan kloter pertama dengan kelompok rentan. Selanjutnya pada 27 Juni mendatang 
akan dipulangkan sebanyak 147 PMI, dan berikutnya akan tergantung dari kesiapan pemerintah 
pusat maupun daerah," kata Judha. 

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 
berpesan agar PMI yang telah kembali ke Indonesia tidak berpikir akan kembali ke luar negeri. 

"Di negara kita juga banyak lapangan pekerjaan. Kalaupun ingin sekali kembali bekerja di luar 
negeri, datang ke kantor BP2MI. Semua sudah disiapkan. Jangan berangkat sendiri-sendiri, lewat 
jalur tikus, apalagi calo," ucap Benny. 
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positive - Menlu Retno (Menteri Luar Negeri RI) Saya mendorong agar dapat segera dimulai 
pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal 
long-line milik Korea Selatan 

positive - Chung Eui-yong (Menteri Luar Negeri Korea Selatan) Kedua negara akan terus bekerja 
sama secara erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja dengan kondisi yang aman dan bisa 
kembali ke Indonesia dengan selamat 

positive - Chung Eui-yong (Menteri Luar Negeri Korea Selatan) Saya berharap kedua negara 
dapat melakukan kerja sama intensif berdasarkan kontribusi yang akan kita berikan 

 

Ringkasan 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta pemerintah Korea Selatan (Korsel) 
melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara 
tersebut. Kemajuan dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai pada Mei 2021, dengan 
ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi 
awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

 

MENLU RETNO MINTA KORSEL LINDUNGI ABK INDONESIA 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta pemerintah Korea Selatan (Korsel) 
melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara 
tersebut. 

Kemajuan dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai pada Mei 2021, dengan 
ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi 
awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

https://www.sinarharapan.co/internasional/read/41776/
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"Saya mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan 
pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan," kata Menlu 
Retno, saat menyampaikan pernyataan pers virtual bersama dengan Menlu Korea Selatan Chung 
Eui-yong di Jakarta, Jumat (25/6/2021). 

Berdasarkan data pemerintah, tercatat 33.000 pekerja migran Indonesia berada di Korea 
Selatan, termasuk di antaranya 5.950 WNI ABK yang bekerja di kapal-kapal ikan Korea Selatan. 

Selanjutnya, Menlu Retno juga meminta perhatian Menlu Korea Selatan agar re-entry dan 
penempatan baru pekerja migran Indonesia di negara tersebut dapat segera dibuka. 

Menanggapi permintaan tersebut, Menlu Chung Eui-yong meyakinkan Indonesia bahwa 
negaranya akan melindungi awak kapal Indonesia yang bekerja di Korea Selatan."Kedua negara 
akan terus bekerja sama secara erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja dengan kondisi 
yang aman dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat," tuturnya. 

Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua menlu membahas sejumlah kerja sama antara kedua 
negara meliputi bidang kesehatan, ekonomi, serta politik dan pertahanan. 

Kedua menlu juga menandatangani dua kesepakatan yaitu Plan of Action Implementasi 
Kemitraan Strategis Khusus untuk periode 2021-2025 yang diharapkan akan mendorong 
program-program konkret di berbagai sektor seta MoU on Triangular Cooperation yang menjadi 
dasar kontribusi bersama kedua negara dalam pembangunan di negara berkembang lainnya. 

Berdasarkan semangat kemitraan strategis khusus yang telah disepakati oleh para pemimpin RI 
dan Korea Selatan pada 2017, kedua menlu akan mengawal perkembangan kerja sama bilateral 
agar seluruh program kerja dapat diimplementasikan secara nyata. 

"Saya berharap kedua negara dapat melakukan kerja sama intensif berdasarkan kontribusi yang 
akan kita berikan," ujar Menlu Chung.(*). 
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Narasumber 

neutral - Agus Nompitu (Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung) Keikutsertaan yang 
bersangkutan (Sulistinah) sebagai pekerja migran, itu diluar sepengetahuan pemerintah 

negative - Agus Nompitu (Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung) Yang bersangkutan ini 
kan warga negara Indonesia. Jadi persoalannya ditangani oleh Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Malaysia 

negative - Agus Nompitu (Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung) Informasi yang kita 
dapat, saat ini proses hukum kasusnya sedang berjalan. Bahkan, majikannya sudah ditahan 

neutral - Ahmad Salabi (Kepala BP2MI Bandarlampung) Ya, kami bersama Kasi Penempatan 
Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja Lampung menemukan TKW atas nama Sulistinah 
yang menjadi korban kekerasan di Malaysia 

positive - Ahmad Salabi (Kepala BP2MI Bandarlampung) Anak Sulistinah menghubungi temannya 
yang bekerja di Malaysia sebagai pemandu perjalanan dan meneruskan laporannya ke kedutaan 
dan kepolisian di Kuala Lumpur 

 

Ringkasan 

Seorang tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia mengalami perlakuan kasar dari majikan. 
Belakangan diketahui, Sulistinah, warga Way Huwi, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung 
Selatan, menjadi tenaga kerja migran secara ilegal sejak tahun 2018. Sulistinah, warga Way 
Huwi, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, sudah menjadi tenaga kerja migran 
secara ilegal sejak tahun 2018 yang lalu. Sulistinah menjadi korban kekerasan majikan di 
tempatnya bekerja di Malaysia. 
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TKW ASAL LAMPUNG SELATAN DIKABARKAN DISIKSA MAJIKAN DI MALAYSIA 

Bandarlampung : Seorang tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia mengalami perlakuan kasar dari 
majikan. Belakangan diketahui, Sulistinah, warga Way Huwi, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten 
Lampung Selatan, menjadi tenaga kerja migran secara ilegal sejak tahun 2018. 

Sulistinah, warga Way Huwi, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, sudah menjadi 
tenaga kerja migran secara ilegal sejak tahun 2018 yang lalu. Sulistinah menjadi korban 
kekerasan majikan di tempatnya bekerja di Malaysia. 

Berdasarkan informasi, Sulistinah berangkat pada tahun 2018 dan ditempatkan secara ilegal 
melalui seorang tetangganya, sebelum disalurkan untuk berangkat melalui pesawat dari 
Lampung menuju ke Batam. 

Setibanya di Batam, Sulistinah ditampung selama sekitar satu bulan dan baru diberangkatkan ke 
Malaysia melalui jalur laut. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan keikutsertaan 
Sulistinah sebagai pekerja migran diluar sepengetahuan pemerintah. 

"Keikutsertaan yang bersangkutan (Sulistinah) sebagai pekerja migran, itu diluar sepengetahuan 
pemerintah," kata Agus Nompitu. 

Namun menurutnya, karena Sulistinah merupakan warga negara Indonesia, persoalannya akan 
ditangani oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia. 

"Yang bersangkutan ini kan warga negara Indonesia. Jadi persoalannya ditangani oleh Kedutaan 
Besar Republik Indonesia di Malaysia," terangnya. 

Meskipun demikian Agus memastikan, berdasarkan informasi, saat ini kasusnya sudah dalam 
proses hukum dan majikan Sulistinah juga sudah ditahan. 

"Informasi yang kita dapat, saat ini proses hukum kasusnya sedang berjalan. Bahkan, 
majikannya sudah ditahan," pungkas Agus Nompitu. 

Sementara itu, Kepala BP2MI Bandarlampung, Ahmad Salabi menyatakan pihaknya bersama Kasi 
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja Lampung menemukan TKW atas 
nama Sulistinah yang menjadi korban kekerasan di Malaysia. 

"Ya, kami bersama Kasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja Lampung 
menemukan TKW atas nama Sulistinah yang menjadi korban kekerasan di Malaysia," urainya. 

Berdasarkan kabar tersebut, pihaknya menelusuri daerah asal TKW yang kemudian diketahui 
berasal dari Way Huwi, Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. 

Cerita yang didapat dari pihak keluarga lanjut Ahmad Salabi, TKW tersebut berangkat tahun 
2018 dan ditempatkan secara ilegal. 

Selama tiga tahun bekerja di Malaysia, TKW tersebut hanya mengirimkan uang total sebesar 25 
juta rupiah melalui majikan kepada keluarga. 

Selama bekerja, Sulistinah juga tidak boleh memegang telepon, dan hanya diperbolehkan 
menghubungi keluarga selama satu bulan sekali. 

"Anak Sulistinah menghubungi temannya yang bekerja di Malaysia sebagai pemandu perjalanan 
dan meneruskan laporannya ke kedutaan dan kepolisian di Kuala Lumpur," tutupnya. 
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Narasumber 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) Saya mendorong agar dapat segera dimulai 
pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal 
long-line milik Korea Selatan 

positive - Chung Eui-yong (Menlu Korea Selatan) Kedua negara akan terus bekerja sama secara 
erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja dengan kondisi yang aman dan bisa kembali ke 
Indonesia dengan selamat 

positive - Chung Eui-yong (Menlu Korea Selatan) Saya berharap kedua negara dapat melakukan 
kerja sama intensif berdasarkan kontribusi yang akan kita berikan 

 

Ringkasan 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta pemerintah Korea Selatan melindungi pekerja 
migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara tersebut. Kemajuan 
dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai pada Mei 2021, dengan ditandatanganinya nota 
kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan yang 
bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

 

MENLU RETNO MINTA KOREA SELATAN LINDUNGI ABK INDONESIA 

Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta pemerintah Korea Selatan melindungi 
pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara tersebut. 

Kemajuan dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai pada Mei 2021, dengan 
ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi 
awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

"Saya mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan 
pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan," kata Menlu 
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Retno, saat menyampaikan pernyataan pers virtual bersama dengan Menlu Korea Selatan Chung 
Eui-yong di Jakarta, Jumat. 

Berdasarkan data pemerintah, tercatat 33.000 pekerja migran Indonesia berada di Korea 
Selatan, termasuk di antaranya 5.950 WNI ABK yang bekerja di kapal-kapal ikan Korea Selatan. 

Selanjutnya, Menlu Retno juga meminta perhatian Menlu Korea Selatan agar re-entry dan 
penempatan baru pekerja migran Indonesia di negara tersebut dapat segera dibuka. 

Menanggapi permintaan tersebut, Menlu Chung Eui-yong meyakinkan Indonesia bahwa 
negaranya akan melindungi awak kapal Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. 

"Kedua negara akan terus bekerja sama secara erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja 
dengan kondisi yang aman dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat," tutur Chung. 

Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua menlu membahas sejumlah kerja sama antara kedua 
negara meliputi bidang kesehatan, ekonomi, serta politik dan pertahanan. 

Kedua menlu juga menandatangani dua kesepakatan yaitu Plan of Action Implementasi 
Kemitraan Strategis Khusus untuk periode 2021-2025 yang diharapkan akan mendorong 
program-program konkret di berbagai sektor seta MoU on Triangular Cooperation yang menjadi 
dasar kontribusi bersama kedua negara dalam pembangunan di negara berkembang lainnya. 

Berdasarkan semangat kemitraan strategis khusus yang telah disepakati oleh para pemimpin RI 
dan Korea Selatan pada 2017, kedua menlu akan mengawal perkembangan kerja sama bilateral 
agar seluruh program kerja dapat diimplementasikan secara nyata. 

"Saya berharap kedua negara dapat melakukan kerja sama intensif berdasarkan kontribusi yang 
akan kita berikan," ujar Menlu Chung. 
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Ringkasan 

Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu Korea 
Selatan Chung Eui-yong, Jumat (25/6/2021) pagi di Gedung Pancasila, Jakarta, turut 
memfokuskan terkait perlindungan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menlu RI 
mendorong untuk adanya komitmen memperkuat perlindungan para PMI di Korea Selatan. 

 

INDONESIA DORONG KORSEL PERKUAT PERLINDUNGAN PMI 

Jakarta : Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu 
Korea Selatan Chung Eui-yong, Jumat (25/6/2021) pagi di Gedung Pancasila, Jakarta, turut 
memfokuskan terkait perlindungan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Menlu RI mendorong untuk adanya komitmen memperkuat perlindungan para PMI di Korea 
Selatan. 

"Kerja sama ketiga yang saya sampaikan dalam pertemuan adalah pentingnya penguatan 
pelindungan tenaga kerja Indonesia," ungkap Retno Marsudi ketika menyampaikan pernyataan 
pers usai pertemuan. 

Menurutnya, Indonesia mengharapkan perlindungan PMI juga diberikan kepada para WNI yang 
bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK). 

"Saat ini tercatat sebanyak 33.000 PMI yang di RoK, termasuk diantaranya 5950 ABK WNI yang 
bekerja di kapal ikan Korea Selatan," jelas Retno. 

Dalam pertemuan yang digelar secara fisik tersebut, Menlu RI juga mendorong untuk segera 
adanya pembahasan mengenai pengaturan dan perlindungan ABK WNI di kapal-kapal milik 
Korsel. 

"Saya juga mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan 
pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan," terangnya. 

Korsel yang menjadi salah satu negara tujuan para PMI, diharapkan membuka penempatan baru. 
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"Saya juga meminta perhatian Menteri Chung agar re-entry dan penempatan baru pekerja 
migran Indonesia di Korea Selatan dapat segera dibuka," pungkas Retno Marsudi. 

Pada Mei 2021 Indonesia-Korsel telah menandatangani nota kesepahaman di bidang hubungan 
kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk 
ukuran 20 ton ke atas. 

Pertemuan kedua menlu dirangkaikan dengan penandatanganan dua dokumen, yaitu Rencana 
Aksi Implementasi Kemitraan Strategis Khusus untuk periode 2021 - 2025 dan nota 
kesepahaman Kerja Sama Segitiga yang menjadi dasar kontribusi bersama kedua negara dalam 
pembangunan di negara berkembang lainnya. 

Secara khusus Menlu Chung menyatakan, Pemerintah Korsel berkomitmen untuk memberikan 
bantuan kepada Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun ini. 

"Sebagaimana yang kami lakukan tahun lalu pada tahun ini kami juga akan memberikan bantuan 
berupa peralatan penanggulangan COVID-19 dan peralatan medis. Serta, memberikan bantuan 
kepada peningkatan kapasitas penanggulangan COVID-19 di Indonesia," ungkap Menlu Korsel. 

Chung mengharapkan setelah resmi ditandatanganinya nota kesepahaman "Kerja Sama 
Segitiga" yang menjadi dasar kontribusi bersama kedua negara dalam pembangunan di negara 
berkembang lainnya, akan memberikan peningkatan kerja sama saling menguntungkan. 

"Kami terapkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kerja sama yang saling 
menguntungkan dan juga sekaligus menyeimbangkan penanggulangan pandemi dan pemulihan 
ekonomi," terangnya. 

Pada pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kemenlu RI, di Jakarta itu, kedua menlu juga 
membahas mengenai isu perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), berbagai isu global dan 
kawasan. 

Menlu Chung juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pada kunjungannya di 
Indonesia pekan ini. 

Kunjungan Chung Eui-yong ke Indonesia, mengawali lawatannya ke Asia Tenggara, setelah 
dilantik menjadi Menlu Korsel pada Februari lalu. (Foto : Kemlu RI). 
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Narasumber 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) Saya telah meminta perhatian Menteri Chung 
untuk terus meningkatkan pelindungan bagi PMI, termasuk ABK WNI di Korea Selatan 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) Saya juga mendorong agar dapat segera 
dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di 
kapal-kapal long-line milik Korea Selatan 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) Kedua negara sepakat, untuk menjaga 
komitmen berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) Saya menyinggung mengenai pentingnya 
kedua negara untuk terus menggalang solidaritas global untuk memperjuangkan kesetaraan 
akses vaksin bagi semua negara 

neutral - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) Indonesia juga berharap agar ASEAN-RoK dapat 
meningkatkan kerja sama konkrit di bidang maritim, konektivitas, pencapaian SDGs, dan kerja 
sama perdagangan investasi dengan mensinergikan ASEAN Outlook on the Indo Pacific dengan 
New Southern Policy Plus dari RoK 

neutral - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) Bagi Indonesia, implementasi 5 points of 
concensus harus segera dilakukan 

 

Ringkasan 

Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong di Jakarta pada 
Jumat (25/6/2021), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membahas pentingnya penguatan 
pelindungan tenaga kerja Indonesia. Menlu Retno Marsudi mengatakan, saat ini tercatat ada 
sebanyak 33.000 pekerja migran Indonesia ( PMI ) di Korea Selatan, termasuk di antaranya 5950 
ABK WNI yang bekerja di kapal ikan negara tersebut. 
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MENLU RETNO MINTA KOREA SELATAN TINGKATKAN PERLINDUNGAN PARA 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Jakarta - Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong di Jakarta 
pada Jumat (25/6/2021), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membahas pentingnya 
penguatan pelindungan tenaga kerja Indonesia. 

Menlu Retno Marsudi mengatakan, saat ini tercatat ada sebanyak 33.000 pekerja migran 
Indonesia ( PMI ) di Korea Selatan, termasuk di antaranya 5950 ABK WNI yang bekerja di kapal 
ikan negara tersebut. 

"Saya telah meminta perhatian Menteri Chung untuk terus meningkatkan pelindungan bagi PMI, 
termasuk ABK WNI di Korea Selatan," kata Menlu Retno Marsudi, dalam press briefing bersama 
Menlu Korea Selatan Chung Eui-yong pada Jumat (25/6/2021). 

Menlu Retno juga mengatakan, bahwa baru-baru ini, tepatnya Mei 2021, satu kemajuan telah 
terjadi, yaitu dengan ditandatanginya MoU di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak 
kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

"Saya juga mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan 
pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan," tutur 
Menlu Retno. 

Ditambahkannya, "Saya juga meminta perhatian Menteri Chung agar re-entry dan penempatan 
baru pekerja migran Indonesia di Korea Selatan dapat segera dibuka". 

Selain tentang perlindungan PMI, Menlu Retno dan Menlu Chung juga saling bertukar pikiran 
tentang beberapa isu kawasan dan dunia. 

"Kedua negara sepakat, untuk menjaga komitmen berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian 
kawasan," kata Menlu Retno. 

"Saya menyinggung mengenai pentingnya kedua negara untuk terus menggalang solidaritas 
global untuk memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara," ujarnya. 

"Indonesia juga berharap agar ASEAN-RoK dapat meningkatkan kerja sama konkrit di bidang 
maritim, konektivitas, pencapaian SDGs, dan kerja sama perdagangan investasi dengan 
mensinergikan ASEAN Outlook on the Indo Pacific dengan New Southern Policy Plus dari RoK," 
jelas Menlu Retno. 

Selanjutnya, Menlu Retno juga mengatakan ada pembahasan tentang perkembangan situasi di 
Myanmar. 

"Bagi Indonesia, implementasi 5 points of concensus harus segera dilakukan," imbuhnya. 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangatlah penting karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tindakan ini perlu didukung dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial, dan 
tidak meninggalkan siapapun 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya juga berharap kesepakatan serta 
komitmen di antara negara G20 juga dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-
G20 dan global 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, terutama 
tujuan pada nomor 8 tentang " Decent Work and Economic Growth ". Ia menyampaikan hal 
tersebut pada pertemuan para forum (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-
LEMM) di Catania, Italia. 

 

DI G20, INDONESIA DUKUNG TIGA ISU PRIORITAS KETENAGAKERJAAN 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, terutama 
tujuan pada nomor 8 tentang " Decent Work and Economic Growth ". Ia menyampaikan hal 
tersebut pada pertemuan para forum (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-
LEMM) di Catania, Italia. 
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Menurut Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota G20 
dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati 
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 terkait 3 isu prioritas presidensi Italia. Poin 
pertama terkait penciptaan pekerjaan yang lebih baik ( decent ) dan setara bagi pekerja 
perempuan. 

Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. 
Kemudian ketiga, memastikan pekerjaan digital ( platform ) dan teleworking yang tetap 
mengedepankan aspek kemanusiaan (humanis). 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi 
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Anwar dalam 
forum internasional tersebut pada Rabu, 23 Juni 2021 waktu setempat. 

Dalam mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, setidaknya ada empat perhatian 
pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi 
angkatan kerja perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja 
muda perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya. 

Kedua, Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan sosial yang 
memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua. "Pelindungan sosial 
ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas," 
ucap Anwar. 

Ketiga, terkait platform dan teleworking, Indonesia memiliki perhatian berkaitan dengan 
arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. Meskipun demikian, 
penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan kondisi masing-masing negara 
anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung oleh organisasi internasional 
terkait. 

Keempat, memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat sebagai hak fundamental bagi pekerja 
di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi dan non-regulasi untuk melindungi 
pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan 
mendorong dialog sosial yang efektif. 

Anwar meyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin 
kompleks ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat 
buruh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara 
dan produktif. 

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, 
termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapapun," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Anwar menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan G20 Employment 
Working Group dan LEMM di bawah Presidensi Italia dan Presidensi sebelumnya, Arab Saudi. 
Menurutnya, meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, pertemuan ini menunjukkan 
bahwa kita memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan, 
khususnya di sektor ketenagakerjaan. 

Anwar juga berharap forum global ini tidak hanya menghasilkan komitmen yang telah 
dirumuskan dalam sebuah deklarasi, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara konkret 
di masa depan. "Saya juga berharap kesepakatan serta komitmen di antara negara G20 juga 
dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-G20 dan global," tuturnya.[]. 
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Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangatlah penting karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tindakan ini perlu didukung dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial, dan 
tidak meninggalkan siapapun 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya juga berharap kesepakatan serta 
komitmen di antara negara G20 juga dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-
G20 dan global 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara 
anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, terutama 
tujuan pada nomor 8 tentang " Decent Work and Economic Growth ". Ia menyampaikan hal 
tersebut pada pertemuan para forum (G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-
LEMM) di Catania, Italia. 

 

DI G20, INDONESIA MENDUKUNG 3 ISU PRIORITAS KETENAGAKERJAAN 

INFO NASIONAL - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 
mengingatkan negara-negara anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk 
mencapai target SDGs, terutama tujuan pada nomor 8 tentang " Decent Work and Economic 
Growth ". Ia menyampaikan hal tersebut pada pertemuan para forum (G20 Labour and 
Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania, Italia. 
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Menurut Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota G20 
dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati 
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 terkait 3 isu prioritas presidensi Italia. Poin 
pertama terkait penciptaan pekerjaan yang lebih baik ( decent ) dan setara bagi pekerja 
perempuan. 

Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. 
Kemudian ketiga, memastikan pekerjaan digital ( platform ) dan teleworking yang tetap 
mengedepankan aspek kemanusiaan (humanis). 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi 
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Anwar dalam 
forum internasional tersebut pada Rabu, 23 Juni 2021 waktu setempat. 

Dalam mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, setidaknya ada empat perhatian 
pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi 
angkatan kerja perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja 
muda perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya. 

Kedua, Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan sosial yang 
memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua. "Pelindungan sosial 
ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas," 
ucap Anwar. 

Ketiga, terkait platform dan teleworking, Indonesia memiliki perhatian berkaitan dengan 
arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. Meskipun demikian, 
penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan kondisi masing-masing negara 
anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung oleh organisasi internasional 
terkait. 

Keempat, memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat sebagai hak fundamental bagi pekerja 
di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi dan non-regulasi untuk melindungi 
pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan 
mendorong dialog sosial yang efektif. 

Anwar meyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin 
kompleks ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat 
buruh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara 
dan produktif. 

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, 
termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapapun," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Anwar menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan G20 Employment 
Working Group dan LEMM di bawah Presidensi Italia dan Presidensi sebelumnya, Arab Saudi. 
Menurutnya, meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, pertemuan ini menunjukkan 
bahwa kita memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan, 
khususnya di sektor ketenagakerjaan. 

Anwar juga berharap forum global ini tidak hanya menghasilkan komitmen yang telah 
dirumuskan dalam sebuah deklarasi, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara konkret 
di masa depan. "Saya juga berharap kesepakatan serta komitmen di antara negara G20 juga 
dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-G20 dan global," tuturnya.[]. 

. 
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negative - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kemnaker) Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama 
yang masuk kategori rentan sebanyak 145 orang 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kemnaker) Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung 
atau difasilitasi oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI 

positive - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kemnaker) Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal 
akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

negative - Suhartono (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kemnaker) Dari 145 PMI deportan itu, 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, 
termasuk 6 balita dan lansia 1 orang 

 

Ringkasan 

Sebanyak 145 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia difasilitasi kepulangannya 
oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ratusan PMI tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 
Banten, Kamis (24/6). Selanjutnya para PMI itu menjalani karantina selama lima hari di Wisma 
Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. 

 

RATUSAN PMI YANG DIDEPORTASI DARI MALAYSIA JALANI ISOLASI SEBELUM 
DIPULANGKAN 

Jakarta - Sebanyak 145 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia difasilitasi 
kepulangannya oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ratusan PMI tersebut tiba di Bandara 
Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (24/6). 
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Selanjutnya para PMI itu menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta 
Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. 

"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sebanyak 145 orang," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono, Jumat (25/6). 

Proses pemulanngan pekerja migran ini, lanjut dia, telah dan mengikuti protokol kesehatan. 
Seluruh PMIB/WNI telah menjalani tes PCR dan akan menjalani masa karantina selama lima hari 
sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu 
dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI, " kata Suhartono. 

Suhartono menjelaskan dari 145 PMIB itu, 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), 
Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat (10), Nusa Tenggara 
Timur (NTT) dan Riau masing-masing lima orang, Aceh (4), dan Lampung (3). 

PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 
Jambi, masing-masing dua orang. Sedangkan satu orang PMI masing-masing berasal dari 
Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos," paparnya. 

Suhartono mengatakan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 WNI/PMI tersebut 
diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari laki-laki, 
perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu, 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 balita dan lansia 
1 orang, " katanya. 

Suhartono menambahkan pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah total keseluruhan 
PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan, karena pendataan masih terus dilakukan oleh 
Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI KL maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota 
Kinabalu, dan Tawau. 
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positive - Gatot S. Widargdo (Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Kota 
Administrasi Jakarta Utara) Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun ini 
berpengaruh ke setiap sektor, termasuk juga para pelaku UMKM di Jakarta, khususnya Jakarta 
Utara. Dengan adanya kegiatan yang berkolaborasi dengan Apical ini, kami berharap dapat 
membantu masyarakat agar mereka dapat mendapat ilmu baru untuk mengolah makanan yang 
dapat dinikmati para pembeli 

neutral - Fajar Marhaendra (Senior Manager IDEAS Apical) Minyak samin mengandung omega 
9, omega 6, omega 4, dan bebas dari lemak trans. Selain itu, minyak sawit juga bebas kolesterol 
dan mengandung keseimbangan antara lemak jenuh dan tidak jenuh dan mengandung asam 
lemak esensial 

positive - Fajar Marhaendra (Senior Manager IDEAS Apical) Tahun 2020 lalu, kami melakukan 
secara full daring dengan jumlah peserta yang sama. Karena antusiasmenya sangat baik, maka 
bersama Sudinakertrans Jakarta Utara, Apical kembali mendukung kegiatan pelatihan ini. Kami 
berharap dapat terus mendukung kegiatan yang merupakan salah satu kegiatan dari program 
Corporate Social Responsibility (CSR) kami 

 

Ringkasan 

Pemerintah Kota Jakarta Utara (Jakut) melalui Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 
(Sudinakertrans) dan Apical, salah satu eksportir minyak kelapa sawit berkelanjutan yang 
merupakan bagian dari RGE Group, menggelar pelatihan memasak secara daring yang bertajuk 
"Pelatihan Daring Olahan Margarin dan Minyak Samin". Kegiatan pelatihan memasak ini juga 
dilaksanakan secara langsung di Aula Kantor Sudin Tenaga Kerja Jakarta Utara dan diikuti oleh 
80 orang yang juga tergabung dalam program Jakpreneur dan berasal dari berbagai kecamatan 
di Jakarta Utara, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat (prokes). 
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DORONG MASYARAKAT BERWIRAUSAHA, PEMKOT JAKARTA UTARA RANGKUL 
APICAL GROUP GELAR PELATIHAN MEMASAK 

Pemerintah Kota Jakarta Utara (Jakut) melalui Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi 
(Sudinakertrans) dan Apical, salah satu eksportir minyak kelapa sawit berkelanjutan yang 
merupakan bagian dari RGE Group, menggelar pelatihan memasak secara daring yang bertajuk 
"Pelatihan Daring Olahan Margarin dan Minyak Samin". 

Kegiatan pelatihan memasak ini juga dilaksanakan secara langsung di Aula Kantor Sudin Tenaga 
Kerja Jakarta Utara dan diikuti oleh 80 orang yang juga tergabung dalam program Jakpreneur 
dan berasal dari berbagai kecamatan di Jakarta Utara, dengan tetap memberlakukan protokol 
kesehatan yang ketat (prokes). 

Gatot S. Widargdo, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Kota 
Administrasi Jakarta Utara mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong 
masyarakat untuk memiliki keahlian memasak, untuk berwirausaha dan membentuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

"Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun ini berpengaruh ke setiap sektor, 
termasuk juga para pelaku UMKM di Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Dengan adanya kegiatan 
yang berkolaborasi dengan Apical ini, kami berharap dapat membantu masyarakat agar mereka 
dapat mendapat ilmu baru untuk mengolah makanan yang dapat dinikmati para pembeli," 
tambah Gatot dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (27/6/2021). 

Pada kegiatan pelatihan memasak ini, Apical telah menyiapkan lima resep yaitu nasi kebuli, mie 
goreng samin, donat, cake keju ekonomis, dan croissant yang menggunakan bahan-bahan 
berbasis kelapa sawit berkelanjutan. Adapun produk perusahaan seperti Vitas minyak samin yang 
merupakan produk minyak sawit padat yang memiliki rasa butter yang khas dan menambah 
kelezatan dan kegurihan pada masakan. 

"Minyak samin mengandung omega 9, omega 6, omega 4, dan bebas dari lemak trans. Selain 
itu, minyak sawit juga bebas kolesterol dan mengandung keseimbangan antara lemak jenuh dan 
tidak jenuh dan mengandung asam lemak esensial," jelas Fajar Marhaendra, Senior Manager 
IDEAS Apical. 

Fajar juga menambahkan, tahun ini merupakan tahun kedua pelatihan serupa dilakukan Apical 
berkolaborasi dengan Sudinakertrans Jakarta Utara. 

"Tahun 2020 lalu, kami melakukan secara full daring dengan jumlah peserta yang sama. Karena 
antusiasmenya sangat baik, maka bersama Sudinakertrans Jakarta Utara, Apical kembali 
mendukung kegiatan pelatihan ini. Kami berharap dapat terus mendukung kegiatan yang 
merupakan salah satu kegiatan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) kami," jelas 
Fajar. 

Seperti juga gelaran sebelumnya, di akhir kegiatan pelatihan memasak ini akan dipilih tiga 
kelompok terbaik yang dapat memenuhi seluruh kriteria dari Sudinakertrans yaitu dari segi rasa, 
tampilan, dan juga penyajian. Tidak hanya itu, dilakukan juga penyerahan secara simbolis 
gerobak yang dapat digunakan untuk berjualan yang diserahkan dari Sudinakertrans dan Apical 
kepada kelompok yang menjadi pemenang. 

kbc 11. 
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positive - Kementerian Luar Negeri (N/A) KJRI Hong Kong juga akan terus memantau 
perkembangan kebijakan ini 

positive - Kementerian Luar Negeri (N/A) Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang 
secara periodik 

positive - Kementerian Luar Negeri (N/A) Pada tanggal 23 Juni 2021, Pemerintah Hong Kong 
telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 25 Juni 2021 akan menetapkan status Indonesia 
menjadi negara kategori A1 ( extremely high risk ) 

positive - Kementerian Luar Negeri (N/A) Dalam kategori A1, maka semua penumpang 
penerbangan dari Indonesia tidak diperbolehkan memasuki Hong Kong 

 

Ringkasan 

Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan semua penerbangan penumpang dari Indonesia 
dilarang masuk ke Hong Kong. Hal ini terjadi karena buntut adanya penumpang asal Indonesia 
yang dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya, pemerintah Hong Kong juga mengumumkan 
bahwa maskapai Garuda Indonesia dilarang membawa penumpang ke Hong Kong. Garuda 
dilarang beroperasi selama dua minggu mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. 

 

PENERBANGAN DARI INDONESIA DISETOP HONG KONG, BAGAIMANA NASIB TKI? 

Pemerintah Hong Kong memutuskan untuk menyetop sementara semua penerbangan dari 
Indonesia. Hal tersebut terkait dengan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. 

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), alasan penghentian sementara 
penerbangan dari Indonesia karena Pemerintah Hong Kong menetapkan status Indonesia dalam 
kategori negara kategori A1 ( extremely high risk ). 
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Dengan status tersebut, lantas bagaimana nasib para pekerja migran Indonesia ( PMI ) atau TKI 
yang bekerja di Hong Kong ? Kemlu menyatakan, khusus bagi PMI yang terdampak kebijakan 
baru ini agar segera menghubungi majikan dan agen masing-masing. KJRI Hong Kong akan 
memastikan pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan yang berlaku. 

"KJRI Hong Kong juga akan terus memantau perkembangan kebijakan ini," katanya dikutip dari 
laman Kemlu, Jumat (25/6/2021). 

"Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang secara periodik," kata Kemlu. 

Pemerintah Hong Kong menghentikan sementara semua penerbangan dari Indonesia. 
Pelarangan penerbangan tersebut terkait dengan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. 

"Pada tanggal 23 Juni 2021, Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 
25 Juni 2021 akan menetapkan status Indonesia menjadi negara kategori A1 ( extremely high 
risk )," ungkap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dikutip dari laman resminya, Kamis 
(24/6/2021). 

"Dalam kategori A1, maka semua penumpang penerbangan dari Indonesia tidak diperbolehkan 
memasuki Hong Kong," lanjut keterangan Kemlu. 

Kebijakan ini ditempuh Pemerintah Hong Kong karena terdapat peningkatan jumlah imported 
cases COVID-19 dari Indonesia. Kebijakan ini diterapkan bersama sama Filipina, India, Nepal 
dan Pakistan yang telah masuk kategori A1 terlebih dahulu. 

"Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang secara periodik," kata Kemlu. 

Khusus bagi PMI yang terdampak kebijakan baru ini agar segera menghubungi majikan dan agen 
masing-masing. KJRI Hong Kong akan memastikan pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan 
yang berlaku. KJRI Hong Kong juga akan terus memantau perkembangan kebijakan ini. 
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Narasumber 

negative - Armen (Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat) Kita mengacu kepada angka 
yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik. Data terbaru tahun 2021 hingga saat ini belum kita 
peroleh 

 

Ringkasan 

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, jumlah warga 
Kabupaten Pasaman Barat yang berstatus pengangguran telah mencapai 9.016 orang. Plt Kepala 
Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat Armen saat dikonfirmasi RRI mengungkapkan jumlah warga 
yang bekerja berjumlah 185 ribu 371 orang dari jumlah angkatan kerja 194 ribu 387 orang. 

 

DISNAKER PASAMAN BARAT BERIKAN PEMBEKALAN PELATIHAN SKILL KEPADA 
MASYARAKAT 

Padang : Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, jumlah 
warga Kabupaten Pasaman Barat yang berstatus pengangguran telah mencapai 9.016 orang. 

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat Armen saat dikonfirmasi RRI mengungkapkan 
jumlah warga yang bekerja berjumlah 185 ribu 371 orang dari jumlah angkatan kerja 194 ribu 
387 orang. 

Rinciannya, jika dilihat dari kelompok usia, kelompok usia produktiflah yang paling banyak warga 
Pasaman Barat yang berstatus pengangguran, yaitu di usia 20-24 tahun dengan jumlah 3 ribu 
793 orang. Sedangkan, untuk masyarakat berumur 15-19 tahun yang menganggur sebanyak 
573 orang, diusia 25-34 berjumlah 3 ribu 719 orang, diusia 35-44 tahun berjumlah 659 orang 
dan masyarakat berusia 45-54 berjumlah 272 orang. 

Armen menyebutkan Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat t terus berupa, bagaimana caranya 
memberikan pelatihan kepada para angkatan kerja dalam meningkatkan skil atau kemampuan 
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mereka. Selain itu, program yang dilakukan untuk masyarakat umum ialah membuatkan 
pelatihan dan memberikan kartu pra kerja, serta memberikan bantuan uang tunai dan pelatihan 
tenaga kerja secara online. 

"Kita mengacu kepada angka yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik. Data terbaru tahun 2021 
hingga saat ini belum kita peroleh," kata Armen, (Jumat, 25/06/2021). 

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat Armen berharap masyarakat dapat terus 
berinovasi dalam masa perekonomian yang serba sulit, saat ini. Misalnya, memanfaatkan lahan 
kosong untuk bercocok tanam atau membuat usaha musiman seperti menjual masker kain atau 
pun berternak. 
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positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri) Saat ini, tercatat sebanyak 33.000 PMI yang di 
RoK (Republic of Korea/Korsel), termasuk di antaranya 5.950 ABK WNI yang bekerja di kapal 
ikan Korea Selatan 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri) Saya telah meminta perhatian Menteri Chung 
untuk terus meningkatkan perlindungan pagi PMI, termasuk ABK WNI di Korea Selatan 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri) Baru-baru ini, tepatnya Mei 2021, satu kemajuan 
telah terjadi, yaitu dengan ditandatanganinya MoU di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja 
bagi awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas 

 

Ringkasan 

Perlindungan 5000 ribu yang jadi ABK di kapal ikan Korea Selatan disinggung Menlu saat bertemu 
Menlu Korsel Chung, Eui-yong. Pertemuan bilateral tersebut digelar di Gedung Pancasila, kantor 
Kemlu RI pada Jumat (25/6/2021). Kepada Chung, Retno berharap Pemerintah Korsel mau 
meningkatkan kerja sama perlindungan WNI khususnya ABK. 

 

BERTEMU MENLU KORSEL, RETNO MARSUDI SINGGUNG PERLINDUNGAN 5000 ABK 
WNI 

Perlindungan 5000 ribu yang jadi ABK di kapal ikan Korea Selatan disinggung Menlu saat bertemu 
Menlu Korsel Chung, Eui-yong. 

Pertemuan bilateral tersebut digelar di Gedung Pancasila, kantor Kemlu RI pada Jumat 
(25/6/2021). Kepada Chung, Retno berharap Pemerintah Korsel mau meningkatkan kerja sama 
perlindungan WNI khususnya ABK. 
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"Saat ini, tercatat sebanyak 33.000 PMI yang di RoK (Republic of Korea/Korsel), termasuk di 
antaranya 5.950 ABK WNI yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan," kata Retno dalam 
keterangan pers virtual. 

"Saya telah meminta perhatian Menteri Chung untuk terus meningkatkan perlindungan pagi PMI, 
termasuk ABK WNI di Korea Selatan," ujar Menlu Retno. 

Agar komitmen perlindungan ABK terjaga, Indonesia-Korsel sudah menyepakati perumusan dan 
penandatanganan MoU. Namun, MoU belum mencakup perlindungan ABK secara menyeluruh. 

"Baru-baru ini, tepatnya Mei 2021, satu kemajuan telah terjadi, yaitu dengan ditandatanganinya 
MoU di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan yang bekerja di 
kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas," paparnya. 

Lantaran belum menyeluruh, Retno berharap Korsel dan RI segera memulai diskusi soal 
perlindungan ABK di kapal ikan jenis longline. 

Sebagai penutup dari pertemuan tersebut, ia juga menyampaikan kepada Chung Eui-yong soal 
permintaan dibukanya kembali pendaftaran dan penempatan pekerja migran di Korsel. 
Pembukaan merupakan upaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga Indonesia. 
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Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cilacap melakukan sosialisasi program jaminan sosial 
kepada kelompok nelayan Tegal Katilayu di Kabupaten Cilacap pada Rabu (23/6/2021). Kepala 
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cilacap, Jejen menyampaikan, nelayan merupakan salah satu 
pekerjaan berisiko yang berhak mendapat perlindungan jaminan sosial. 

 

BPJAMSOSTEK CILACAP SOSIALISASIKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KE 8.000 
NELAYAN 

Semarang : BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cilacap melakukan sosialisasi program 
jaminan sosial kepada kelompok nelayan Tegal Katilayu di Kabupaten Cilacap pada Rabu 
(23/6/2021). Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cilacap, Jejen menyampaikan, nelayan 
merupakan salah satu pekerjaan berisiko yang berhak mendapat perlindungan jaminan sosial. 

Dirinya juga berharap kelompok nelayan Tegal Katilayu dapat menginisiasi program jaminan 
sosial ketenagakerjaan, sehingga nantinya menjadi percontohan bagi kelompok nelayan lainnya. 

Mengingat pentingnya dan besarnya manfaat jaminan sosial ini Jejen mengatakan, akan terus 
melakukan sosialisasi kepada para pekerja rentan di wilayah Kabupaten Cilacap khususnya para 
nelayan. Menurutnya, terdapat kurang lebih 8.000 nelayan yang terbagi dalam delapan kelompok 
di Kabupaten Cilacap. Ia berharap para nelayan ini sadar akan pentingnya jaminan sosial dan 
segera menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. 

Para nelayan ini nantinya dapat menjadi peserta pada sektor BPU dengan pendaftaran yang 
sangat mudah, yakni nelayan cukup menyerahkan KTP dan membayar iuran mulai dari Rp 16.800 
untuk mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 
Iuran dapat dibayarkan tiap bulan, tiga bulan, enam bulan maupun satu tahun sekaligus. 

"Karena risiko dapt terjadi kapan saja dan dimana saja, untuk itu dengan terlindungi program 
jaminan sosial maka pekerja dapat bekerja dengan tenang dan nyaman." tutup Jejen. 
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neutral - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri) Sejak 2017 kemitraan Indonesia dan Korea Selatan 
telah meningkat menjadi sebuah kemitraan strategis khusus, special strategic partnersip, kita 
menyambut baik penandatanganan dua kesepakatan baru yang baru saja kita lakukan 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri) Beberapa kerja sama yang telah dilakukan antara 
lain pengadaan APD, peralatan diagnostik, dan obat-obatan 

positive - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri) Saya juga meminta perhatian Menteri Chung agar 
reentry dan penempatan baru pekerja migran Indonesia di Korea Selatan dapat segera dibuka 

neutral - Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri) Di bidang investasi juga terjadi peningkatan 
realisasi investasi korsel di Indonesia tahun 2020, dari 1,2 miliar US dollar di tahun 2019 menjadi 
1,84 miliar US dollar di tahun 2020 

 

Ringkasan 

Menteri Luar Negeri ( Menlu ) RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan ( Korsel) 
Chung Eui-yong meningkatkan kerja sama antara kedua negara. Keduanya menandatangani 
Memorandum of Understanding (MoU) Plan of Action Implementasi Kemitraan Strategis Khusus 
untuk periode 2021 - 2025 dan MoU on Triangular Cooperation di Kementerian Luar Negeri RI, 
Jakarta, Jumat (25/6/2021). 

 

BERTEMU MENLU KORSEL, RI TEKANKAN PENTINGNYA KERJA SAMA KESEHATAN, 
KETENEGAKERJAAN, DAN EKONOMI 

JAKARTA, - Menteri Luar Negeri ( Menlu ) RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Korea 
Selatan ( Korsel ) Chung Eui-yong meningkatkan kerja sama antara kedua negara. 
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Keduanya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Plan of Action Implementasi 
Kemitraan Strategis Khusus untuk periode 2021 - 2025 dan MoU on Triangular Cooperation di 
Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat (25/6/2021). 

"Sejak 2017 kemitraan Indonesia dan Korea Selatan telah meningkat menjadi sebuah kemitraan 
strategis khusus, special strategic partnersip, kita menyambut baik penandatanganan dua 
kesepakatan baru yang baru saja kita lakukan," kata Retno dalam telekonferensi, Jumat. 

Dalam pertemuan tersebut, Retno juga menekankan tiga isu penting yang perlu ditingkatkan 
antara kedua negara. 

Retno mengatakan, selama pandemi Covid-19, Indonesia dan Korea Selatan sudah dan sedang 
melakukan berbagai kerja sama. 

Namun, ia tetap menekankan pentingnya peningkatan kerja sama di bidang kesehatan. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. 

Daftarkan email "Beberapa kerja sama yang telah dilakukan antara lain pengadaan APD, 
peralatan diagnostik, dan obat-obatan," ujar dia. 

Selanjutnya, Retno mendorong pentingnya penguatan pelindungan tenaga kerja Indonesia di 
Korea Selatan. 

Ia mengatakan, saat ini ada 33.000 pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk diantaranya 5.950 
anak buah kapal (ABK) WNI di Korea Selatan. 

Retno menyebut sudah ada MoU di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal 
perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas. 

Kendati demikian, ia berharap segera ada pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan 
bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan. 

"Saya juga meminta perhatian Menteri Chung agar reentry dan penempatan baru pekerja migran 
Indonesia di Korea Selatan dapat segera dibuka," ujar dia. 

Terakhir, Retno mendorong pentingnya kerja sama di bidang ekonomi. 

Menurut dia, kedua negara hingga saat ini masih mampu menunjukkan kinerja positif dalam 
aspek perdagangan dan investasi di tengah pandemi Covid-19. 

Kedua negara, lanjut dia, sedang dalam proses ratifikasi Indonesia-Korea Comprehensive 
Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). 

"Di bidang investasi juga terjadi peningkatan realisasi investasi korsel di Indonesia tahun 2020, 
dari 1,2 miliar US dollar di tahun 2019 menjadi 1,84 miliar US dollar di tahun 2020," ucap Retno. 
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Narasumber 

neutral - Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) Kami juga akan mendaftarkan PPNPN yang 
ada di jajaran Kemenhub, jika memang belum tersedia anggaran, maka akan kami anggarkan 
pada anggaran tahun berikutnya 

positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Apalagi kalau kita lihat, 
Kemenhub membawahi berbagai jenis usaha transportasi, yang bisa dibilang memiliki risiko kerja 
yang cukup tinggi. Mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan 
adalah solusi untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja dan kepastian masa depan yang 
sejahtera 

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami harap perlindungan jaminan 
sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di bidang transportasi bisa segera terwujud, sebagai 
wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakatnya 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus aktif menjalin koordinasi dengan berbagai 
Kementerian dan Lembaga terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02/2021, 
yang bertujuan mendorong optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kali ini giliran 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang disapa Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro 
Eko Cahyo, didampingi jajaran Dewas dan Direksi. 

 

DORONG IMPLEMENTASI INPRES 02/2021, BPJAMSOSTEK SIAP BEKERJA SAMA 
DENGAN KEMENHUB 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus aktif menjalin koordinasi dengan berbagai 
Kementerian dan Lembaga terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02/2021, 
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yang bertujuan mendorong optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kali ini giliran 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang disapa Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro 
Eko Cahyo, didampingi jajaran Dewas dan Direksi. 

Dalam audiensi virtual yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tersebut, 
Anggoro menyampaikan pihaknya siap bekerjasama dengan Kemenhub untuk mendorong 
implementasi Inpres 02/2021. 

Selain itu, Anggoro mengusulkan dukungan dari Kemenhub berupa edaran kepada perusahaan 
transportasi online dan transportasi darat serta sosialisasi bersama tentang jaminan sosial 
ketenagakerjaan kepada Dinas Perhubungan di 34 provinsi. Anggoro juga mengusulkan 
kepastian perlindungan bagi Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) di jajaran 
Kemenhub. 

Audiensi kali ini juga sekaligus mencetuskan komitmen Kemenhub dan BPJAMSOSTEK untuk 
menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada 
ruang lingkup transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian di bawah Kemenhub dan 
integrasi data. Integrasi data ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat melakukan monitoring 
dan evaluasi atas implementasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya siap mendukung implementasi Inpres 02/2021 dengan 
menjalin PKS, dan membuat Surat Edaran serta sosialisasi bersama terkait implementasi program 
jaminan sosial ketenagakerjaan. 

"Kami juga akan mendaftarkan PPNPN yang ada di jajaran Kemenhub, jika memang belum 
tersedia anggaran, maka akan kami anggarkan pada anggaran tahun berikutnya," tegas Budi 
Karya Sumadi. 

Berdasarkan data yang disampaikan pihak Kemenhub, terdapat setidaknya 24 ribu lebih PPNPN 
di jajaran Kemenhub, namun belum ada otomatisasi terkait pendaftaran jaminan sosial 
ketenagakerjaannya. 

Lebih lanjut Anggoro menjelaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini 
dalam memberikan rasa aman, dan menjamin kesejahteraan pekerja. 

"Apalagi kalau kita lihat, Kemenhub membawahi berbagai jenis usaha transportasi, yang bisa 
dibilang memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki 
jaminan sosial ketenagakerjaan adalah solusi untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja dan 
kepastian masa depan yang sejahtera," tutur Anggoro. 

Dirinya menjelaskan bahwa dengan membekali para pekerja di sektor transportasi dengan 
jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus juga berkontribusi dalam pembangunan 
perekonomian nasional, yang tentu erat kaitannya dengan sektor transportasi itu sendiri. 

Menutup audiensi tersebut, Anggoro kembali mengingatkan pentingnya memiliki jaminan sosial 
ketenagakerjaan dalam memperoleh ketenangan dalam bekerja dan kesejahteraan di hari tua 
nanti. 

"Kami harap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di bidang 
transportasi bisa segera terwujud, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi 
masyarakatnya" tutup Anggoro. 

(*). 
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Ringkasan 

Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pemerintah melalui 
Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Sangihe melaksanakan vaksinasi 
masal untuk semua masyarakat termasuk didalamnya Tenaga Kerja di Perusahaan, Hotel/Wisma 
dan Pertokoan yang ada di Sangihe. Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan 
Sangihe Drs.Dokta Pangandaheng ME dikonfirmasi membenarkan Vaksinasi khusus untuk tenaga 
kerja mulai dilaksanakan hari ini Jumat (25/6/21). 

 

DOKTA PANGANDAHENG : TENAGA KERJA WAJIB VAKSIN 

Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pemerintah melalui 
Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Sangihe melaksanakan vaksinasi 
masal untuk semua masyarakat termasuk didalamnya Tenaga Kerja di Perusahaan, Hotel/Wisma 
dan Pertokoan yang ada di Sangihe. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs.Dokta Pangandaheng ME 
dikonfirmasi membenarkan Vaksinasi khusus untuk tenaga kerja mulai dilaksanakan hari ini 
Jumat (25/6/21). 

" Hal ini digencarkan tentunya karena mencermati bertambahnya Kasus Positif Covid 19 di 
Sangihe, tindaklanjutnya kami sudah menyurati semua pimpinan perusahaan, pemilik 
hotel/wisma dan pemilik pertokoan di Sangihe untuk mengarahkan, mengedukasi setiap 
karyawan agar mau divaksinasi" Tegas Pangandaheng Dokta Pangandaheng, berharap semua 
pimpinan perusahaan, pemilik hotel/wisma termasuk pemilik pertokoan bisa meluangkan waktu, 
proaktif untuk mendukung pemerintah dalam program vaksinasi ini. 

" Ini wajib, untuk jadwalnya diatur 10 orang pertahap supaya tidak terjadi kerumunan dan 
tentunya harus tetap laksanakan protap, urusan lolos atau tidak lolos saat screaning nanti yang 
menentukan adalah tenaga medis bukan kita, di sana akan diperiksa dulu, jadi tidak perlu takut" 
Tutup Kadis Pangandaheng. 
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Judul Pengawalan Ketat Kartu Prakerja Layak Diapresiasi 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/414525/pengawalan-ketat-kartu-
prakerja-layak-diapresiasi 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-25 10:50:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Jangkauan yang luas itu akan 
membuat efektivitas dan manfaat Kartu Prakerja bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, 
sasaran yang menjadi kepedulian Presiden Jokowi sebagai penggagas program tersebut 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 
orang atau 6,12% merupakan calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI, dan 120.648 orang atau 
2,19% merupakan mantan PMI. Artinya program Kartu Prakerja ini ini memberikan peluang kerja 
yang pasti, baik bagi calon maupun mantan PMI, karena mereka akan senantiasa mendapatkan 
pembinaan dan tambahan pengetahuan serta kecakapan yang akan menambah kualifikasi 
mereka di pasar kerja 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Tentu saja, sikap salut dan rasa 
terima kasih itu layak pula diberikan kepada Kemenaker, pengelola Kartu Prakerja, dan BP2MI. 
Tanpa koordinasi dan kerja sama yang harmonis di antara para pengelola tersebut, kondisi 
ketenagakerjaan serta prestasi tinggi terkait Kartu Prakerja tersebut akan sukar terwujud 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Saat ini data menunjukkan bahwa 
seperlima dari calon PMI berpendidikan sarjana atau S1 

positive - Khairul Anam (Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB)) Umumnya, tenaga kerja itu akan 
lebih memiliki rasa percaya diri yang tinggi, selain skill unik dan kompetensi tinggi setelah mereka 
bekerja di luar 

 

Ringkasan 

PANDEMI covid-19 yang sudah satu tahun lebih melanda Indonesia memang telah 
menyengsarakan masyarakat. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak sedikit pula 
pelaku UMKM yang bangkrut akibat wabah berkepanjangan itu. Untuk itu, Kartu Prakerja menjadi 
sangat penting saat ini guna mengurangi masalah tersebut. Hanya memang pelaksanaannya 
harus terus dikawan dengan ketat agar tidak salah sasaran atau melenceng. 



 

259 
 

PENGAWALAN KETAT KARTU PRAKERJA LAYAK DIAPRESIASI 

PANDEMI covid-19 yang sudah satu tahun lebih melanda Indonesia memang telah 
menyengsarakan masyarakat. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak sedikit pula 
pelaku UMKM yang bangkrut akibat wabah berkepanjangan itu. 

Untuk itu, Kartu Prakerja menjadi sangat penting saat ini guna mengurangi masalah tersebut. 
Hanya memang pelaksanaannya harus terus dikawan dengan ketat agar tidak salah sasaran atau 
melenceng. Kartu Prakerja Sejauh ini dampak positif Kartu Prakerja itu bisa dirasakan dan 
diterima para peserta yang jumlahnya 3,38 juta orang dan mencakup seluruh lapisan 
masyarakat. Kesungguhan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang terus mengawal program 
Kartu Prakerja pun dipuji. 

"Jangkauan yang luas itu akan membuat efektivitas dan manfaat Kartu Prakerja bisa dinikmati 
seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang menjadi kepedulian Presiden Jokowi sebagai 
penggagas program tersebut," kata Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam. Ia pun 
mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah terhadap generasi muda. Penggalakan Kartu 
Prakerja yang terus dilakukan tersebut, kata Khairul, memberikan generasi muda tambahan 
pengetahuan dan kecakapan kerja yang pada gilirannya lebih memberikan kepastian akan 
lapangan kerja. 

Secara khusus Khairul menyoroti fenomena efektivitas kartu Prakerja terhadap calon dan mantan 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menunjukkan perkembangan sangat signifikan. Khairul 
menunjuk data hasil evaluasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 15 
November-15 Desember 2020, yang mencatat perkembangan jumlah penerima Kartu Prakerja 
yang mencapai 3,38 juta. 

"Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 orang atau 6,12% merupakan calon Pekerja Migran 
Indonesia atau PMI, dan 120.648 orang atau 2,19% merupakan mantan PMI. Artinya program 
Kartu Prakerja ini ini memberikan peluang kerja yang pasti, baik bagi calon maupun mantan PMI, 
karena mereka akan senantiasa mendapatkan pembinaan dan tambahan pengetahuan serta 
kecakapan yang akan menambah kualifikasi mereka di pasar kerja," kata dia. 

"Tentu saja, sikap salut dan rasa terima kasih itu layak pula diberikan kepada Kemenaker, 
pengelola Kartu Prakerja, dan BP2MI. Tanpa koordinasi dan kerja sama yang harmonis di antara 
para pengelola tersebut, kondisi ketenagakerjaan serta prestasi tinggi terkait Kartu Prakerja 
tersebut akan sukar terwujud," kata dia. 

Untuk diketahui, kerja sama dan kolaborasi di antara pengelola Kartu Prakerja dengan Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tersebut terjalin harmonis mulai dari 
pendaftaran, pelatihan, hingga masuk learning management system dengan 92 layanan, terdiri 
dari target Juni 2021 sebanyak 23 layanan, dan Juli 2021 sebanyak 69 layanan. Dengan 
harmonisasi di antara para pengelola Kartu Prakerja dan pengawalan tak henti dari KSP itulah 
yang memungkinkan terjadinya peralihan kualifikasi PMI, dari unskilled labor ke skilled labor. 
"Saat ini data menunjukkan bahwa seperlima dari calon PMI berpendidikan sarjana atau S1," 
kata Khairul. Yang juga menggembirakan, saat ini sebaran PMI menjangkau lebih dari 150 
negara, yang memungkinkan mereka tidak hanya mempertinggi kemampuan kerja, melainkan 
memperoleh cakrawala yang lebih luas dengan pengalaman bekerja di luar negeri. 

"Umumnya, tenaga kerja itu akan lebih memiliki rasa percaya diri yang tinggi, selain skill unik 
dan kompetensi tinggi setelah mereka bekerja di luar," kata Khairul. Ia juga menyatakan 
apresiasi tinggi kepada pengelola program Kartu Prakerja, yang memungkinkan para PMI yang 
baru pulang itu untuk terus dilatih dan melakukan reskilling, sambil menunggu usainya pandemi 
covid-19. (Ant/A-1). 
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Judul Komitmen Indonesia dukung tiga isu ketenagakerjaan di forum G20 

Nama Media elshinta.com 

Newstrend Forum G20 

Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/238447/2021/06/25/komitmen-
indonesia-dukung-tiga-isu-ketenagakerjaan-di-forum-g20 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-06-25 10:45:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangat penting, karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk pekerja disabilitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tindakan ini perlu didukung dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial dan 
tidak meninggalkan siapa pun 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Meskipun pandemi COVID-19 masih 
berlangsung, pertemuan ini menunjukkan bahwa kita memiliki semangat dan komitmen yang 
sama untuk mempercepat pemulihan, khususnya di sektor ketenagakerjaan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya berharap kesepakatan serta 
komitmen di antara negara G20 juga dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-
G20 dan global 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi memaparkan komitmen 
Indonesia dalam mendukung tiga isu prioritas ketenagakerjaan di forum G20 Labour and 
Employment Ministers' Meeting /G20-LEMM di Catania, Italia yang diselenggarakan, Rabu (23/6). 
"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangat penting, karena mencerminkan kondisi faktual 
ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Sekjen Anwar dalam 
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. 
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KOMITMEN INDONESIA DUKUNG TIGA ISU KETENAGAKERJAAN DI FORUM G20 

- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi memaparkan komitmen 
Indonesia dalam mendukung tiga isu prioritas ketenagakerjaan di forum G20 Labour and 
Employment Ministers' Meeting /G20-LEMM di Catania, Italia yang diselenggarakan, Rabu (23/6). 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangat penting, karena mencerminkan kondisi faktual 
ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Sekjen Anwar dalam 
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. 

Tiga isu prioritas tersebut, yakni penciptaan pekerjaan yang lebih baik ( decent ) dan setara bagi 
pekerja perempuan, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan 
dunia kerja, dan memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap 
mengedepankan aspek kemanusiaan (humanis). 

Menurutnya, negara-negara anggota G20 perlu melakukan upaya luar biasa untuk mencapai 
target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goals No 8 yaitu " Decent Work and 
Economic Growth ". 

Dalam mencapai target SDGs itu, masing-masing negara anggota G20 dapat berkontribusi 
dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati dalam deklarasi Menteri 
Ketenagakerjaan G20 terkait tiga isu prioritas presidensi Italia tersebut. 

Sekjen Anwar menjelaskan setidaknya ada empat perhatian pemerintah Indonesia dalam 
mendukung tiga isu prioritas ketenagakerjaan tersebut. 

Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi angkatan kerja 
perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja muda 
perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya. 

Kedua, Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan sosial yang 
memadai, berkelanjutan, efektif, inklusi, dan dapat diakses untuk semua. "Pelindungan sosial ke 
depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk pekerja disabilitas," kata dia. 

Ketiga terkait platform dan teleworking, bahwa Indonesia memiliki perhatian terhadap 
arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. Namun demikian, 
penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan kondisi masing-masing negara 
anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung organisasi internasional terkait. 

Keempat, memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat sebagai hak fundamental bagi pekerja 
di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi dan non-regulasi untuk melindungi 
pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan 
mendorong dialog sosial yang efektif. 

Ia menyakini kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin kompleks 
ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat buruh, 
organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara dan 
produktif. 

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, 
termasuk memperkuat dialog sosial dan tidak meninggalkan siapa pun," katanya. 

Dalam pertemuan itu, Sekjen Anwar juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan G20 
Employment Working Group dan LEMM di bawah Presidensi Italia dan Presidensi sebelumnya, 
Arab Saudi. 
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"Meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung, pertemuan ini menunjukkan bahwa kita 
memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan, khususnya di 
sektor ketenagakerjaan," ucapnya. 

Ia berharap pertemuan tersebut tidak hanya menghasilkan komitmen yang telah dirumuskan 
dalam sebuah deklarasi, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara konkret di masa 
depan. "Saya berharap kesepakatan serta komitmen di antara negara G20 juga dapat 
mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-G20 dan global," ujarnya. 
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Judul Pemerintah fasilitasi pemulangan 145 PMI dari Malaysia, 21 dari Jatim 
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Tanggal 2021-06-25 10:20:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 
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Narasumber 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pemulangan PMIB/WNI hari ini 
merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan sebanyak 145 orang 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Untuk biaya pemulangan dari 
Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran 
pelindungan WNI 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Selanjutnya untuk proses 
pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dari 145 PMI deportan itu, 92 orang 
laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 balita dan lansia 1 orang 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi pemulangan 145 pekerja migran 
Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia. Ratusan PMI tersebut tiba di Bandara Soekarno-
Hatta, Banten, Kamis petang (24/6), dan selanjutnya menjalani karantina selama lima hari di 
Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

 

PEMERINTAH FASILITASI PEMULANGAN 145 PMI DARI MALAYSIA, 21 DARI JATIM 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi pemulangan 145 pekerja migran 
Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia. 

Ratusan PMI tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis petang (24/6), dan 
selanjutnya menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, 
sebelum dipulangkan ke daerah asal. 
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"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sebanyak 145 orang, " ujar Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam keterangannya di 
Jakarta, Jumat. 

Suhartono menyatakan proses pemulanngan pekerja migran ini telah dan mengikuti protokol 
kesehatan. Seluruh PMIB/WNI telah menjalani tes PCR dan akan menjalani masa karantina 
selama lima hari sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu 
dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI, " kata Suhartono. 

Suhartono menjelaskan dari 145 PMIB itu, 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), 
Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat (10), Nusa Tenggara 
Timur (NTT) dan Riau masing-masing lima orang, Aceh (4), dan Lampung (3). 

PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 
Jambi, masing-masing dua orang. Sedangkan satu orang PMI masing-masing berasal dari 
Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos," paparnya. 

Suhartono mengatakan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 WNI/PMI tersebut 
diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari laki-laki, 
perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu, 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 balita dan lansia 
1 orang, " katanya. 

Suhartono menambahkan pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah total keseluruhan 
PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan, karena pendataan masih terus dilakukan oleh 
Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI KL maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota 
Kinabalu, dan Tawau. (*). 
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Judul Pondok Pesantren di Kabupaten Cirebon Bangun BLK 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend BLK Komunitas 
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Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Drs. H. Imron, M.Ag (Bupati Cirebon) Di era globalisasi ini banyak persaingan di dunia 
kerja. Sehingga selain ilmu pendidikan secara formal, kita juga butuh ilmu keterampilan 
penunjangnya sehingga BLK ini tempatnya 

positive - Drs. H. Imron, M.Ag (Bupati Cirebon) Di sini (Ponpes, Red) ada pesantren, pendidikan 
dan BLK semua ada 

positive - Drs. H. Imron, M.Ag (Kepala Kemenag Kabupaten Pati) Saya yakin dengan adanya BLK 
ini masyarakat mempunyai keterampilan. Sehingga untuk masuk dunia kerja sudah siap bersaing 
dengan orang lain 

positive - Drs. H. Imron, M.Ag (Bupati Cirebon) Pelatihan ini agar anak-anak kita selain ilmunya 
mumpuni juga ditopang keterampilan yang sangat baik. Sehingga nantinya santri dan 
masyarakat bisa mengisi pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon khsususnya Indonesia 
pada umumnya 

positive - KH. Badrudin Hambali (Pimpinan Yayasan Al-Burhany Ponpes As-Salafiyah) Pada tahun 
2020 pertengahan, ponpes kami mendapatkan bantuan Rp 1 miliar dengan rincian Rp 500 juta 
untuk bangunan BLK sedangkan Rp 500 jutanya untuk sarana dan prasarana 

positive - KH. Badrudin Hambali (Pimpinan Yayasan Al-Burhany Ponpes As-Salafiyah) 
Alhamdulillah sekarang Bupati Imron sudah meresmikan bangunan BLK ini. Semoga ini bisa 
bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cirebon serta bisa mencetak para pekerja yang 
mempunyai keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja 

 

Ringkasan 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Al-Burhany 
Pondok Pesantren As-Salafiyah Bode Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Jumat 
(25/6/2021). Imron berpesan, agar masyarakat bisa memanfaatkan BLK ini sebaik mungkin. 
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Menurutnya, di era globalisasi ini pendidikan tidak hanya ditempuh secara formal tetapi harus 
ada pendidikan khusus untuk penunjang di dunia kerja. 

 

PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN CIREBON BANGUN BLK 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Al-Burhany 
Pondok Pesantren As-Salafiyah Bode Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Jumat 
(25/6/2021). 

Imron berpesan, agar masyarakat bisa memanfaatkan BLK ini sebaik mungkin. Menurutnya, di 
era globalisasi ini pendidikan tidak hanya ditempuh secara formal tetapi harus ada pendidikan 
khusus untuk penunjang di dunia kerja. 

"Di era globalisasi ini banyak persaingan di dunia kerja. Sehingga selain ilmu pendidikan secara 
formal, kita juga butuh ilmu keterampilan penunjangnya sehingga BLK ini tempatnya," katanya. 

Imron mengatakan, adanya BLK Komunitas Al-Burhany Pondok Pesantren As-Salafiyah Bode ini 
sangat sempurna. Sebab, di ponpes ini semua yang dibutuhkan ada. "Di sini (Ponpes, Red) ada 
pesantren, pendidikan dan BLK semua ada," ujarnya. 

Imron mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap dengan adanya BLK ini, bisa 
bermanfaat dan bisa mengurangi angka pengangguran. 

"Saya yakin dengan adanya BLK ini masyarakat mempunyai keterampilan. Sehingga untuk masuk 
dunia kerja sudah siap bersaing dengan orang lain," ungkapnya. 

Selain itu, tutur Imron, BLK ini nantinya bisa bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Cirebon. Bahkan nanti dinas tersebut akan melihat apa yang dibutuhkan 
oleh perusahaan. 

"Pelatihan ini agar anak-anak kita selain ilmunya mumpuni juga ditopang keterampilan yang 
sangat baik. Sehingga nantinya santri dan masyarakat bisa mengisi pembangunan yang ada di 
Kabupaten Cirebon khsususnya Indonesia pada umumnya," jelasnya. 

Sementara itu, Pimpinan Yayasan Al-Burhany Ponpes As-Salafiyah, KH. Badrudin Hambali 
mengatakan, pembangunan tempat BLK ini merupakan bantuan dari Kementerian 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI pada tahun 2020. 

"Pada tahun 2020 pertengahan, ponpes kami mendapatkan bantuan Rp 1 miliar dengan rincian 
Rp 500 juta untuk bangunan BLK sedangkan Rp 500 jutanya untuk sarana dan prasarana," 
jelasnya. 

Ia mengungkapkan, dengan selesainya bangunan BLK ini pihaknya harus segera diresmikan. 
Pasalnya, gedung BLK ini harus segera dipergunakan karena sudah ada masyarakat yang akan 
belajar. 

"Alhamdulillah sekarang Bupati Imron sudah meresmikan bangunan BLK ini. Semoga ini bisa 
bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cirebon serta bisa mencetak para pekerja yang 
mempunyai keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja," tandasnya. 
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Narasumber 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pemulangan PMIB/WNI hari ini 
merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan sebanyak 145 orang 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Untuk biaya pemulangan dari 
Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran 
pelindungan WNI 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Selanjutnya untuk proses 
pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dari 145 PMI deportan itu, 92 orang 
laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 balita dan lansia 1 orang 

 

Ringkasan 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi pemulangan 145 pekerja migran 
Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia. Ratusan PMI tersebut tiba di Bandara Soekarno-
Hatta, Banten, Kamis petang (24/6), dan selanjutnya menjalani karantina selama lima hari di 
Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

 

PEMERINTAH FASILITASI PEMULANGAN 145 PMI DI MALAYSIA 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi pemulangan 145 pekerja migran 
Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia. 

Ratusan PMI tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis petang (24/6), dan 
selanjutnya menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, 
sebelum dipulangkan ke daerah asal. 
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"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sebanyak 145 orang, " ujar Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam keterangannya di 
Jakarta, Jumat. 

Suhartono menyatakan proses pemulanngan pekerja migran ini telah dan mengikuti protokol 
kesehatan. Seluruh PMIB/WNI telah menjalani tes PCR dan akan menjalani masa karantina 
selama lima hari sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kemlu 
dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI, " kata Suhartono. 

Suhartono menjelaskan dari 145 PMIB itu, 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), 
Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat (10), Nusa Tenggara 
Timur (NTT) dan Riau masing-masing lima orang, Aceh (4), dan Lampung (3). 

PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 
Jambi, masing-masing dua orang. Sedangkan satu orang PMI masing-masing berasal dari 
Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos," paparnya. 

Suhartono mengatakan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 WNI/PMI tersebut 
diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka terdiri dari laki-laki, 
perempuan, anak, lansia serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu, 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 balita dan lansia 
1 orang, " katanya. 

Suhartono menambahkan pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah total keseluruhan 
PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan, karena pendataan masih terus dilakukan oleh 
Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI KL maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota 
Kinabalu, dan Tawau. 
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positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Program ini memberi peluang kerja bagi calon 
dan mantan PMI 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Terdiri dari target Juni 2021 sebanyak 23 layanan 
dan Juli 2021 sebanyak 69 layanan 

positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Tapi perlu kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, 
Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kartu Prakerja untuk pertanggungjawabannya 

 

Ringkasan 

KARTU prakerja disebut membawa harapan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Program itu 
membuka kesempatan bagi PMI mendapat pekerjaan. "Program ini memberi peluang kerja bagi 
calon dan mantan PMI," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangan tertulis, 
Jumat (25/6). 

 

MOELDOKO SEBUT KARTU PRAKERJA JADI HARAPAN PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA 

KARTU prakerja disebut membawa harapan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Program itu 
membuka kesempatan bagi PMI mendapat pekerjaan. 

"Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan PMI," kata Kepala Staf Kepresidenan 
Moeldoko dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6). 

Moeldoko menyebut perluasan akses berdasarkan hasil evaluasi III Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian pada 15 November hingga 15 Desember 2020. Kala itu, jumlah penerima 
Kartu Prakerja mencapai 3,38 juta orang. 
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Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 orang atau 6,12% merupakan calon PMI. Sementara ada 
120.648 orang atau 2,19% dimanfaatkan mantan PMI. 

Menurut Moeldoko, catatan itu tidak lepas dari kolaborasi pengelola Kartu Prakerja dengan Badan 
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Mereka mendampingi mantan PMI mulai dari 
pendaftaran, pelatihan, hingga masuk learning management system dengan 92 layanan. 

"Terdiri dari target Juni 2021 sebanyak 23 layanan dan Juli 2021 sebanyak 69 layanan," ujar dia. 

Moeldoko mengatakan ada potensi peralihan PMI dari unskilled labor ke skilled labor. Pasalnya, 
seperlima calon PMI berpendidikan sarjana. 

"Tapi perlu kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kartu 
Prakerja untuk pertanggungjawabannya," papar Moeldoko. (OL-1). 
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neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangat penting, karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk pekerja disabilitas 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tindakan ini perlu didukung dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial dan 
tidak meninggalkan siapa pun 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Meskipun pandemi COVID-19 masih 
berlangsung, pertemuan ini menunjukkan bahwa kita memiliki semangat dan komitmen yang 
sama untuk mempercepat pemulihan, khususnya di sektor ketenagakerjaan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya berharap kesepakatan serta 
komitmen di antara negara G20 juga dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-
G20 dan global 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi memaparkan komitmen 
Indonesia dalam mendukung tiga isu prioritas ketenagakerjaan di forum G20 Labour and 
Employment Ministers' Meeting /G20-LEMM di Catania, Italia yang diselenggarakan, Rabu (23/6). 
"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangat penting, karena mencerminkan kondisi faktual 
ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Sekjen Anwar dalam 
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. 
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KOMITMEN INDONESIA DUKUNG TIGA ISU KETENAGAKERJAAN DI FORUM G20 

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi memaparkan 
komitmen Indonesia dalam mendukung tiga isu prioritas ketenagakerjaan di forum G20 Labour 
and Employment Ministers' Meeting /G20-LEMM di Catania, Italia yang diselenggarakan, Rabu 
(23/6). 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangat penting, karena mencerminkan kondisi faktual 
ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Sekjen Anwar dalam 
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. 

Tiga isu prioritas tersebut, yakni penciptaan pekerjaan yang lebih baik ( decent ) dan setara bagi 
pekerja perempuan, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan 
dunia kerja, dan memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap 
mengedepankan aspek kemanusiaan (humanis). 

Menurutnya, negara-negara anggota G20 perlu melakukan upaya luar biasa untuk mencapai 
target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goals No 8 yaitu " Decent Work and 
Economic Growth ". 

Dalam mencapai target SDGs itu, masing-masing negara anggota G20 dapat berkontribusi 
dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati dalam deklarasi Menteri 
Ketenagakerjaan G20 terkait tiga isu prioritas presidensi Italia tersebut. 

Sekjen Anwar menjelaskan setidaknya ada empat perhatian pemerintah Indonesia dalam 
mendukung tiga isu prioritas ketenagakerjaan tersebut. 

Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi angkatan kerja 
perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja muda 
perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya. 

Kedua, Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan sosial yang 
memadai, berkelanjutan, efektif, inklusi, dan dapat diakses untuk semua. "Pelindungan sosial ke 
depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk pekerja disabilitas," kata dia. 

Ketiga terkait platform dan teleworking, bahwa Indonesia memiliki perhatian terhadap 
arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. Namun demikian, 
penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan kondisi masing-masing negara 
anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung organisasi internasional terkait. 

Keempat, memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat sebagai hak fundamental bagi pekerja 
di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi dan non-regulasi untuk melindungi 
pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan 
mendorong dialog sosial yang efektif. 

Ia menyakini kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin kompleks 
ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat buruh, 
organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara dan 
produktif. 

"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, 
termasuk memperkuat dialog sosial dan tidak meninggalkan siapa pun," katanya. 

Dalam pertemuan itu, Sekjen Anwar juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan G20 
Employment Working Group dan LEMM di bawah Presidensi Italia dan Presidensi sebelumnya, 
Arab Saudi. 
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"Meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung, pertemuan ini menunjukkan bahwa kita 
memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan, khususnya di 
sektor ketenagakerjaan," ucapnya. 

Ia berharap pertemuan tersebut tidak hanya menghasilkan komitmen yang telah dirumuskan 
dalam sebuah deklarasi, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara konkret di masa 
depan. "Saya berharap kesepakatan serta komitmen di antara negara G20 juga dapat 
mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-G20 dan global," ujarnya. 
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negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pemulangan PMIB/WNI hari ini 
merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan sejumlah 145 orang 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Untuk biaya pemulangan dari 
Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dengan 
menggunakan anggaran pelindungan WNI 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Selanjutnya untuk proses 
pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

neutral - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 
92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang balita dan lansia 1 orang 

 

Ringkasan 

PEMERINTAH memfasilitasi pemulangan 145 pekerja migran Indonesia mermasalah (PMIB) yang 
dideportasi dari Malaysia. Sebanyak 145 PMIB tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, 
pada Kamis petang (24/6/2021), untuk selanjutnya menjalani karantina selama lima hari di 
Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

 

145 PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIDEPOTASI DARI MALAYSIA 

PEMERINTAH memfasilitasi pemulangan 145 pekerja migran Indonesia mermasalah (PMIB) yang 
dideportasi dari Malaysia. 

Sebanyak 145 PMIB tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang 
(24/6/2021), untuk selanjutnya menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, 
Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke daerah asal. 
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"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sejumlah 145 orang," ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Suhartono dalam 
keterangannya, Jumat (25/6). 

Suhartono menyatakan, proses pemulangan pekerja migran ini telah sesuai dan mengikuti 
protokol kesehatan. Seluruh PMIB/WNI telah menjalani tes PCR dan akan menjalani masa 
karantina selama 5 hari sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh 
Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI," kata Suhartono. 

Suhartono menjelaskan dari 145 PMIB itu, sebanyak 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat, 
disusul Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat (10), Nusa 
Tenggara Timur dan Riau (5), Aceh (4), dan Lampung (3). 

PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 
Jambi, masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan 1 orang PMI masing-masing berasal dari 
Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos," katanya Suhartono, mengatakan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 
WNI/PMI tersebut diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. Mereka 
terdiri dari laki-laki, perempuan, anak, lansia, serta mereka yang memiliki riwayat penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang 
balita dan lansia 1 orang," tuturnya. 

Suhartono menambahkan pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah total keseluruhan 
PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan, karena pendataan masih terus dilakukan oleh 
Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI Kuala Lumpur maupun KJRI di Penang, Johor Bahru, 
Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau. (Iam/OL-09). 
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Ringkasan 

Menteri Tenaga Kerja dari ekonomi terbesar dunia hari Rabu (23/6) memprioritaskan perlunya 
reformasi untuk membantu mengurangi ketidaksetaraan gender di tempat kerja, meningkatkan 
sistem perlindungan sosial, dan beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja yang dipicu oleh 
pandemi virus corona. Para menteri dari negara-negara Kelompok 20, atau G20, berkumpul 
secara langsung di Catania. Sisilia. atau berpartisipasi melalui sambungan video. 

 

G20 SERUKAN LANGKAH MEMPERKUAT PASAR NAKER 

Menteri Tenaga Kerja dari ekonomi terbesar dunia hari Rabu (23/6) memprioritaskan perlunya 
reformasi untuk membantu mengurangi ketidaksetaraan gender di tempat kerja, meningkatkan 
sistem perlindungan sosial, dan beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja yang dipicu oleh 
pandemi virus corona. 

Para menteri dari negara-negara Kelompok 20, atau G20, berkumpul secara langsung di Catania. 
Sisilia. atau berpartisipasi melalui sambungan video. 

Pembicaraan Rabu adalah bagian dari serangkaian pertemuan G20yang lebih luas yang akan 
mencapai puncaknya dengan KTT Kepala Negara dan Pemerintah G20 pada 30 dan 31 Oktober 
di Roma. Italia memegang kepresidenan bergilir G20 tahun ini. 

Dalam komunike terakhir mereka, para menteri mengakui dampak pandemi terhadap pasar 
tenaga kerja di seluruh dunia tetapi mengatakan waktu yang tepat untuk mengambil langkah 
sekarang sehingga pasar tenaga kerja muncul dari pandemi lebih kuat dan lebih tangguh 
daripada yang mereka masuki. (Xinhua/sy.a) 
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negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sesuai rencana Insya Allah akan ada 
145 PMI bermasalah/warga negara Indonesia kelompok rentan seperti wanita hamil, orangtua, 
anak-anak dan orang sakit yang dipulangkan melalui Bandara Soekar-no-Hatta 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Peran Kemenaker adalah 
mengkoordinasikan dengan dinas-dinas daerah terkait dengan pemulangan dan juga rencana 
pengembangan kapasitas lewat balai latihan kerja (BLK) yang kita miliki 

 

Ringkasan 

Pemerintah mulai memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang diawali 
dengan kelompok rentan, seperti wanita hamil dan anak-anak. "Sesuai rencana Insya Allah akan 
ada 145 PMI bermasalah/warga negara Indonesia kelompok rentan seperti wanita hamil, 
orangtua, anak-anak dan orang sakit yang dipulangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta," ujar 
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menjawab Antara, 
Kamis (24/6). 

 

PEKERJA MIGRAN DARI MALAYSIA DIPULANGKAN 

Pemerintah mulai memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang diawali 
dengan kelompok rentan, seperti wanita hamil dan anak-anak. "Sesuai rencana Insya Allah akan 
ada 145 PMI bermasalah/warga negara Indonesia kelompok rentan seperti wanita hamil, 
orangtua, anak-anak dan orang sakit yang dipulangkan melalui Bandara Soekar-no-Hatta," ujar 
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menjawab Antara, 
Kamis (24/6). 

Anwar menjelaskan, pihak dari Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) bersama tim 
kementerian dan lembaga lain termasuk Kemenakem akan bersiap di Bandara Soekarno-Hatta, 
Tangerang, Banten untuk mengoordinasikan para PMI tersebut. Setibanya di Tanah Air, para 
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pekerja migran itu selanjutnya dikarantina selama lima hari dan jika hasil tes kesehatan 
dinyatakan sehat akan dipulangkan ke daerah asal. 

Anwar menegaskan, Kemenaker juga membantu mengkoordinasikan dengan dinas-dinas daerah 
terkait pemulangan para PMI itu ke daerah asalnya masing-masing. "Peran Kemenaker adalah 
mengkoordinasikan dengan dinas-dinas daerah terkait dengan pemulangan dan juga rencana 
pengembangan kapasitas lewat balai latihan kerja (BLK) yang kita miliki," jelas Anwar. 

Sebelumnya, sekitar 7.200 tenaga kerja Indonesia dari Malaysia dideportasi secara bertahap 
dimulai Kamis (24/6). Gelombang kedua pemulangan sendiri rencananya dilakukan Minggu 
(27/6). Mereka akan menjalani masa karantina selama lima hari di Wisma Atlet Jakarta sebelum 
akhirnya dipulangkan ke daerah asal. (Ant)-d 
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Kategori Ditjen Binapenta 
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Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Pemulangan PMIB/WNI hari ini 
merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan sejumlah 145 orang 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Untuk biaya pemulangan dari 
Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dengan 
menggunakan anggaran pelindungan WNI 

positive - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Selanjutnya untuk proses 
pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos 

negative - Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 
92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang balita dan lansia 1 orang 

 

Ringkasan 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah atau Warga 
Negara Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. Sebanyak 145 PMIB tersebut tiba 
di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang (24/6/2021. Mereka harus menjalani 
karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebelum dipulangkan ke 
daerah asal. 

 

DIDEPORTASI DARI MALAYSIA, 145 PEKERJA MIGRAN BERMASALAH LANGSUNG 
DIKARANTINA 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan 145 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah atau Warga 
Negara Indonesia (PMIB/WNI) yang dideportasi dari Malaysia. 

Sebanyak 145 PMIB tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis petang 
(24/6/2021. 
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Mereka harus menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, 
sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Pemulangan PMIB/WNI hari ini merupakan gelombang pertama yang masuk kategori rentan 
sejumlah 145 orang," ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Suhartono dalam siaran pers, 
Kamis (24/6/2021). 

Suhartono mengatakan, proses pemulanngan pekerja migran ini telah sesuai dan mengikuti 
protokol kesehatan. 

Seluruh PMIB/WNI telah menjalani tes PCR dan akan menjalani masa karantina selama 5 hari 
sebelum dipulangkan ke daerah asal. 

"Untuk biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung atau difasilitasi oleh 
Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI," kata Suhartono. 

Suhartono menjelaskan, dari 145 PMIB itu, sebanyak 24 orang berasal dari Nusa Tenggara Barat, 
disusul Sumatera Utara (29), Jawa Timur (21), Kepulauan Riau (11), Jawa Barat (10), Nusa 
Tenggara Timur dan Riau (5), Aceh (4), dan Lampung (3). 

PMI lainnya berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, 
Jambi, masing-masing sebanyak 2 orang. 

Sedangkan 1 orang PMI masing-masing berasal dari Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

"Selanjutnya untuk proses pemulangan PMI sampai ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI 
dan Kemsos," kata dia. 

Suhartono mengatakan, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 145 WNI/PMI tersebut 
diprioritaskan kepulangannya karena merupakan kelompok rentan. 

Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, anak, lansia, serta mereka yang memiliki riwayat 
penyakit. 

"Dari 145 PMI deportan itu sebanyak 92 orang laki-laki dan 53 perempuan, termasuk 6 orang 
balita dan lansia 1 orang," kata dia. 

Suhartono menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara detail jumlah total keseluruhan 
PMIB/WNI rentan yang akan dipulangkan. 

Sebab, pendataan masih terus dilakukan oleh Perwakilan RI di Malaysia, baik KBRI KL maupun 
KJRI di Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, dan Tawau. 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya juga berharap kesepakatan serta 
komitmen di antara negara G20 juga dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-
G20 dan global 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pelindungan sosial ke depan harus 
mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 
sangatlah penting karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus 
menjawab tantangan kita ke depan 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tindakan ini perlu didukung dengan 
mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial, dan 
tidak meninggalkan siapa pun 

 

Ringkasan 

Indonesia turut berpartisiapasi dalam pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 
(G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania, Italia. Sekretaris 
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida 
Fauziyah di pertemuan hari Rabu (23/6/2021). Ia mengingatkan perlunya upaya extraordinary 
untuk mencapai target SDGs, khususnya Goal No. 8 yaitu "Decent Work and Economic Growth". 

 

INDONESIA BAWA ISU PEREMPUAN HINGGA DISABILITAS DI FORUM G20 TERKAIT 
KETENAGAKERJAAN 

Indonesia turut berpartisiapasi dalam pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 
(G20 Labour and Employment Ministers' Meeting/G20-LEMM) di Catania, Italia. 
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Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mewakili Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di pertemuan hari Rabu (23/6/2021). 

Ia mengingatkan perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, khususnya Goal 
No. 8 yaitu "Decent Work and Economic Growth". 

"Saya juga berharap kesepakatan serta komitmen di antara negara G20 juga dapat 
mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-G20 dan global," kata Anwar. 

Sekjen Anwar menjelaskan 4 perhatian yang dibawa pemerintah Indonesia dalam mendukung 
isu prioritas ketenagakerjaan di tingkat global. 

Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi angkatan kerja 
perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja muda 
perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya. 

Kedua, Indonesia juga disebutnya berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan 
sosial yang memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua. 

"Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi 
pekerja disabilitas," kata Sekjen Anwar. 

Ketiga, terkait platform dan teleworking, ia menyatakan bahwa Indonesia memiliki perhatian 
berkaitan dengan arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. 

Meskipun demikian, sambungnya, penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan 
kondisi masing-masing negara anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung 
oleh organisasi internasional terkait. 

Keempat, perhatian Indonesia lainnya, yaitu memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat 
sebagai hak fundamental bagi pekerja di semua sektor. 

Hal ini dengan memanfaatkan sarana regulasi dan non-regulasi untuk melindungi pekerja, 
memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan 
mendorong dialog sosial yang efektif. 

Menurut Sekjen Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota 
G20 dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati 
dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20. 

Komitmen ini terkait 3 isu prioritas Presidensi Italia yaitu pertama, penciptaan pekerjaan yang 
lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja perempuan. 

Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. 

Ketiga, memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap mengedepankan 
aspek kemanusiaan (humanis). 

"Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi 
faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Sekjen 
Anwar. 

Ia menyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin 
kompleks ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat 
buruh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara 
dan produktif. 
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"Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, 
termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapa pun," jelasnya. 

Pada kesempatan itu, Sekjen Anwar tidak lupa menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan G20 
Employment Working Group dan LEMM di bawah Presidensi Italia dan Presidensi sebelumnya, 
Arab Saudi. 

Menurutnya, meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, pertemuan ini menunjukkan 
bahwa kita memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan, 
khususnya di sektor ketenagakerjaan. 

Namun, ia berharap pertemuan hari ini tidak hanya menghasilkan komitmen yang telah 
dirumuskan dalam sebuah deklarasi, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara konkret 
di masa depan. 
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