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NEWSTREND 

Judul : 
Kemenaker Targetkan 500.000 Tenaga Kerja Terampil 
Dukung 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas 

Sentimen : Positif 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menargetkan 500.000 pekerja terampil di 

sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Hal ini untuk mendukung lima destinasi 

pariwisata super prioritas (DPSP). Nanti sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja 

formal, tetapi juga informal, selain itu, terdapat dua sektor lainnya yaitu kuliner dan 

kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 

Untuk mendukung hal tersebut Kemenaker melakukan Nota Kesepahaman 

(Memorandum of Understanding/MoU) antara BBPLK Medan dengan Institut Teknologi 

Del dan Penandatangaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta 

dengan PT Toba Tenun Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Nota 

kesepakatan ini merupakan bagian dari dua program besar Kemenaker untuk pemulihan 

di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan 

kerja. 
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Judul KABAR GEMBIRA, Akhirnya Terungkap BLT BPJS Ketenagakerjaan 
Termin 3 Akan Cair Bulan Ini, Begini Kata Menaker 

Nama Media cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com/news/pr-861344984/kabar-
gembira-akhirnya-terungkap-blt-bpjs-ketenagakerjaan-termin-3-akan-
cair-bulan-ini-begini-kata-menaker 

Jurnalis Sutama Muhammad 

Tanggal 2021-01-29 07:40:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total penerima BSU secara nasional sebanyak 
12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya 
penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan 

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

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

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) kirim aduan 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera menyalurkan subsidi gaji Bantuan Tunai 
Langsung (BLT) BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini pencairan subsidi gaji hanya tinggal menunggu 
persetujuan dari pihak Kementerian Keuangan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziyah, pemerintah terus berupaya agar subsidi gaji dicairkan bulan ini. 

 

KABAR GEMBIRA, AKHIRNYA TERUNGKAP BLT BPJS KETENAGAKERJAAN TERMIN 3 
AKAN CAIR BULAN INI, BEGINI KATA MENAKER 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera menyalurkan subsidi gaji Bantuan Tunai 
Langsung (BLT) BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini pencairan subsidi gaji hanya tinggal menunggu 
persetujuan dari pihak Kementerian Keuangan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 
Fauziyah, pemerintah terus berupaya agar subsidi gaji dicairkan bulan ini. 
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“Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 
perusahaan," kata Menaker Ida pada Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, 
Senin 18 Januari 2021. 

Ia mengakui masih ada karyawan yang belum menerima subsidi gaji tahun 2020 baik termin 1 
maupun termin 2. 

Dikutip dari kemnaker.go.id, rekening yang belum dapat tersalurkan tersebut, kata Menaker, 
dikarenakan beberapa hal seperti duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening 
sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak 
sesuai dengan NIK, dibekukan. 

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir 
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan," tutur Ida Fauziyah. 

Menaker Ida Fauziyah menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai 
bentuk pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir. 

Namun Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, 
penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali. 

“Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah 
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk 
menyalurkan kembali,” kata Menaker Ida Fauziyah melanjutkan. 

Lalu siapa saja yang berhak mendapatkan sisa subsidi gaji 2020 ini? 

Dikutip dari berbagai sumber, berikut cara mengecek siapa saja penerima BLT BPJS 
Ketenagakerjaan: 

- Buka laman resmi Kemnaker di kemnaker.go.id 

- Klik tombol "Daftar" di bagian kanan atas website 

- Lengkapi pendaftaran akun dengan mengisi NIK dan nama orang tua, bisa ayah atau ibu 

Klik "Daftar Sekarang" 

- Setelah selesai, Kemnaker akan mengirimkan kode OTP yang akan dikirimkan via SMS ke nomor 
ponsel yang sudah didaftar sebelumnya 

- Lakukan aktivasi akun setelah mendapatkan kode OTP 

- Kembali ke laman Kemanker.go.id dan klik tombol "Masuk atau Login" 

- Anda diharuskan mengisi kolom formulir dalam website yang terbagi dalam 7 tahapan. 

- Pastikan semua kolom diisi dengan data yang lengkap dan benar mulai dari foto profil, status 
pernikahan, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan lainnya 

- Setelah semuanya terisi, akan muncul status pemberitahuan Anda di dashboard apakah masuk 
dalam daftar penerima bantuan subsidi upah yang diusulkan dari BPJS Ketenagakerjaan ke 
Kemnaker 

- Dalam dashboard tersebut, terdapat tombol "kirim aduan" jika Anda sudah terdaftar di sistem 
Kemnaker namun Anda belum menerima subsidi gaji. 
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Judul Menyiapkan Generasi Kokoh 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/317308/33/menyiapkan-generasi-
kokoh-1611842498 

Jurnalis Koran SINDO 

Tanggal 2021-01-29 06:45:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Langkah ini kami lakukan dengan membangun 
talent hub sebagai wadah pengembangan talenta, menyelenggarakan program-program 
pelatihan yang berorientasi masa depan, menyelenggarakan program kewirausahaan digital dan 
industri kreatif, dan membangun talent corner di daerah melalui BLK-BLK Kementerian 
Ketenagakerjaan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menjawab bonus demografi, kami akan 
meningkatkan kualitas, kapasitas, dan aksesibilitas pelatihan bagi anak-anak muda usia produktif 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk menjawab bonus demografi, kami akan 
meningkatkan kualitas, kapasitas, dan aksesibilitas pelatihan bagi anak-anak muda usia produktif 

 

Ringkasan 

Sebagai penduduk dengan jumlah terbesar di Indonesia, generasi milenial akan memiliki peran 
sentral di era bonus demografi pada 2030. Generasi ini mesti unggul dan bersaing karena akan 
menentukan arah dan masa depan negeri, termasuk kepemimpinan nasional. Dengan bonus 
demografi diharapkan Indonesia mengalami kemajuan luar biasa, bahkan berpeluang masuk 
menjadi lima negara di dunia dengan ekonomi terbesar. Indonesia sendiri diprediksi akan 
mengalami masa bonus demografi pada 2020-2035, dan mencapai puncaknya pada 2028-2030. 
Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika 
proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan. 

 

MENYIAPKAN GENERASI KOKOH 

Sebagai penduduk dengan jumlah terbesar di Indonesia, generasi milenial akan memiliki peran 
sentral di era bonus demografi pada 2030. Generasi ini mesti unggul dan bersaing karena akan 
menentukan arah dan masa depan negeri, termasuk kepemimpinan nasional. 
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Dengan bonus demografi diharapkan Indonesia mengalami kemajuan luar biasa, bahkan 
berpeluang masuk menjadi lima negara di dunia dengan ekonomi terbesar. Indonesia sendiri 
diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada 2020-2035, dan mencapai puncaknya 
pada 2028-2030. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu 
kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk 
keseluruhan. 

Bonus demografi yang terjadi akibat berubahnya struktur umur penduduk, digambarkan dengan 
menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (umur kurang dari 15 
tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun). Seyogianya 
fenomena ini dijadikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan 
produktivitas sumber daya manusia (SDM) usia produktif yang berlimpah. 

Menyoal anak muda, kini memang lebih dikenal dengan sebutan milenial. Bahkan generasi ini 
disebut-sebut akan jadi bonus demografi Indonesia pada 2030. Generasi milenial juga disebut 
generasi Y, mereka yang lahir antara 1981 dan 1996 adalah bagian dari milenial. Ada juga 
penerus milenial yang disebut generasi Z (gen Z), dan generasi di atas milenial yakni generasi 
X. 

Generasi milenial atau gen Y menjadi istimewa karena generasi ini sangat berbeda dengan dua 
generasi lain. Apalagi dalam hal yang berkaitan dengan konsep diri, konsep hidup dan tata cara 
mereka membentuk, menentukan ukuran (jumlah) serta mengelola keluarga agar menjadi 
keluarga yang berkualitas. Mereka adalah generasi yang mau menerima sesuatu jika hal tersebut 
relevan dengan mereka dan dianggap mempunyai manfaat serta menguntungkan untuk hidup 
mereka. 

Terkait dengan bonus demografi bagi generasi muda tersebut terutama kalangan milenial, 
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah menyiapkan beberapa strategi penanganan. 
Pertama, melakukan transformasi balai latihan kerja (BLK) yang akan diperkuat menjadi pusat 
pengembangan tenaga kerja unggul dan berdaya saing, baik di tingkat lokal, nasional maupun 
internasional. "Untuk menjawab bonus demografi, kami akan meningkatkan kualitas, kapasitas, 
dan aksesibilitas pelatihan bagi anak-anak muda usia produktif," kata Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah kepada KORAN SINDO kemarin. 

Kedua, mengembangkan link and match ketenagakerjaan. Kemenaker akan mengintegrasikan 
pelatihan, sertifikasi, dan penempatan dalam satu bisnis proses yang utuh. Ini untuk memastikan 
agar orang yang dilatih langsung terserap ke pasar kerja dan orang yang akan bekerja dilatih 
terlebih dulu agar dapat bekerja secara kompeten. Untuk ini sedang dibangun unit kerja khusus, 
yaitu pusat pasar kerja dan mengembangkan sistem informasi pasar kerja secara digital. 

Ketiga, transformasi perluasan kesempatan kerja. Kemenaker sangat menyadari bahwa pasar 
kerja tak dapat menampung seluruh angkatan kerja, terlebih di saat pandemi ini. Untuk itu, 
Kemenaker mengembangkan program perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, 
berupa program kewirausahaan. Kemenaker merekrut, melatih, membantu modal usaha, 
melakukan inkubasi, dan mendampingi anak-anak muda potensial untuk dijadikan wirausaha. 
“Lahirnya wirausaha-wirausaha yang berhasil akan dapat membuka kesempatan-kesempatan 
kerja baru bagi anak-anak muda. Untuk itu kami sedang memperkuat dan menambah balai-balai 
perluasan kesempatan kerja dan membentuk inkubator-inkubator kewirausahaan di seluruh 
Indonesia,” ujar Ida. 

Keempat, mengembangkan talenta muda. Kemenaker sangat paham bahwa revolusi industri 
yang melahirkan otomatisasi dan disrupsi telah berdampak serius bagi dunia ketenagakerjaan. 
Jutaan pekerjaan akan hilang dan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang tumbuh. 
Untuk menjawab future job itu, Kemenaker merekrut, mengorganisir, mengembangkan dan 
memfasilitasi banyak talenta muda yang potensial agar mereka dapat masuk ke pasar kerja atau 
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berwirausaha. “Langkah ini kami lakukan dengan membangun talent hub sebagai wadah 
pengembangan talenta, menyelenggarakan program-program pelatihan yang berorientasi masa 
depan, menyelenggarakan program kewirausahaan digital dan industri kreatif, dan membangun 
talent corner di daerah melalui BLK-BLK Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Menteri Ida. 

(Baca juga: Mau Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah dari Bappenas? Simak Kriteria 
Penilaiannya ) 

Di tempat terpisah, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungky Sumadi mengatakan, pandemi membukakan mata 
semua orang tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI). Bappenas pun 
mempersiapkan SDM yang terampil dalam perekonomian digital. Itulah sebabnya pemerintah 
melakukan investasi pengembangan jaringan internet, seperti Palapa Ring. 

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) dengan cara nontunai. Pola ini bukan 
sekadar untuk mempermudah skema penyaluran. Dengan bantuan nontunai, masyarakat 
menjadi bisa mengakses layanan jasa teknologi finansial (financial technology/fintech). Para 
pelaku usaha nantinya tinggal melakukan pengembangan lebih lanjut. Bappenas pun berusaha 
menghubungkan para petani pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pasar 
di daerah lain bahkan berbeda negara. “Kami mempersiapkan masyarakat yang lebih baik dalam 
menghadapi peluang ekonomi gara-gara perkembangan TI. Termasuk menyiapkan sekolah-
sekolah reguler dan kejuruan, serta latihan untuk UMKM. Kemudian mendorong paket kemitraan 
bahwa seorang petani kopi harus berpikir pasarnya bukan hanya di kota atau kabupaten 
sekitarnya saja, tapi bisa provinsi atau dunia,” tuturnya. 

Berkembangnya TI dikhawatirkan menggerus penggunaan tenaga manusia? Pungky menepis hal 
itu. “Itu hanya kekhawatiran di atas kertas. Kalau kita enggak berbuat apa-apa dan membiarkan 
orang tidak boleh belajar TI, mungkin itu akan terjadi. Artinya, semua akan dikuasai artificial 
intelligence. Akan tetapi, apa iya manusia akan membiarkan dirinya seperti itu, kan enggak,” 
bantahnya. 
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Judul BLT Subdisi Gaji Pekerja Bakal Dilanjutkan di 2021 Karena Hal Ini. 

Nama Media wartaekonomi.co.id 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read325211/blt-subdisi-gaji-pekerja-
bakal-dilanjutkan-di-2021-karena-hal-ini 

Jurnalis redaksi 

Tanggal 2021-01-29 06:43:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen PPK & K3 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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

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

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

 

Ringkasan 

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

 

BLT SUBDISI GAJI PEKERJA BAKAL DILANJUTKAN DI 2021 KARENA HAL INI. 

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

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

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

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

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengupayakan pencairan BLT subsidi 
gaji bagi pekerja yang belum dapat BLT subsidi gaji untuk tahun anggaran 2020. BLT subsidi 
gaji dengan total Rp2,4 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. 

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

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

"Untuk menyelesaikan permasalahan itu ada kendala waktu yang terbatas karena akhir 
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan," kata Ida. 
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Judul TANTANGAN MEMAKSIMALKAN BONUS DEMOGRAFI 

Nama Media Koran Sindo 

Newstrend Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia 

Halaman/URL Pg1&10 

Jurnalis f.w bahtiar 

Tanggal 2021-01-29 06:08:00 

Ukuran 541x260mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 738.465.000 

News Value Rp 7.384.650.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Nopitri Wahyuni (None) Di sisi yang lain, jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi 
musibah demografi karena dapat mengakibatkan ledakan angka pengangguran, 

 

Ringkasan 

Besarnya jumlah penduduk berusia produktif yang mencapai 70,72% dari total populasi di Tanah 
Air diyakini menjadi modal besar dalam menopang pembangunan nasional. Namun, untuk 
mewujudkannya perlu strategi jitu agar melimpahnya kelompok usia produktif bisa memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian. 

Masalahnya, di masa pandemi Covid-19 yang masih belum mereda ini keberadaan kelompok 
berusia produktif justru terancam. Pandemi telah berdampak pada bertambahnya jumlah 
pengangguran, berkurangnya lapangan kerja, hingga kehilangan pendapatan masyarakat akibat 
terpangkasnya peluang ekonomi dan jam kerja. 

Lalu, bagaimana seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi sebesar itu? 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui, bonus demografi bagaikan pisau bermata dua. 
Jika dapat mengelola dengan baik maka hal akan menjadi berkah demografi yang sangat penting 
untuk menopang pembangunan ekonomi. "Di sisi yang lain, jika tidak dikelola dengan baik dapat 
menjadi musibah demografi karena dapat mengakibatkan ledakan angka pengangguran,"kata 
lda kepada KORAN SINDO kemarin. 

 

TANTANGAN MEMAKSIMALKAN BONUS DEMOGRAFI 

Besarnya jumlah penduduk berusia produktif yang mencapai 70,72% dari total populasi di Tanah 
Air diyakini menjadi modal besar dalam menopang pembangunan nasional. Namun, untuk 
mewujudkannya perlu strategi jitu agar melimpahnya kelompok usia produktif bisa memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian. 

Masalahnya, di masa pandemi Covid-19 yang masih belum mereda ini keberadaan kelompok 
berusia produktif justru terancam. Pandemi telah berdampak pada bertambahnya jumlah 
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pengangguran, berkurangnya lapangan kerja, hingga kehilangan pendapatan masyarakat akibat 
terpangkasnya peluang ekonomi dan jam kerja. 

Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pekan lalu, penduduk produktif di Indonesia 
berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2020 mencapai 70,72% dari total populasi 270,2 juta jiwa 
per September lalu. Artinya, ada sekitar 194,5 juta jiwa yang masuk usia produktif di rentang 
usia 15-64 tahun. Data BPS ini sedikit berbeda dengan angka yang disampaikan dalam sistem 
Administrasi Kependudukan (Adminduk) 2020 yang 271,35juta jiwa per Desember lalu. 

Kondisi ini, ujar Kepala BPS Suhariyanto, menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam masa 
bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya tahun ini. Menurut dia, data tersebut 
akan bermanfaat tidak hanya untuk membuat perencanaan di masa kini, tetapi juga 
mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. 

Meski terdapat perbedaan jumlah jiwa, data BPS dan Adminduk yang dikeluarkan Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) sesungguhnya sudah menyatu. Perbedaan tersebut wajar karena 
perhitungannya memiliki selisih dua bulan. 

Di samping itu, adanya perbedaan angka jumlah penduduk tersebut karena perhitungan BPS 
berdasarkan de facto, sementara Adminduk menggambarkan secara dejure. Perbedaan ini di 
antaranya karena adanya penduduk yang tinggal sementara di kota lain karena alasan 
pendidikan/kuliah atau bekerja. 

Lalu, bagaimana seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi sebesar itu? 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui, bonus demografi bagaikan pisau bermata dua. 
Jika dapat mengelola dengan baik maka hal akan menjadi berkah demografi yang sangat penting 
untuk menopang pembangunan ekonomi. "Di sisi yang lain, jika tidak dikelola dengan baik dapat 
menjadi musibah demografi karena dapat mengakibatkan ledakan angka pengangguran,"kata 
lda kepada KORAN SINDO kemarin. 

Ida menambahkan, bonus demografi berupa ledakan anak-anak muda usia produktif yang akan 
mencapai puncaknya pada 2030 kini sudah mulai terjadi. Berdasarkan data yang dimilikinya, 2,9 
juta anak usia produktif setiap tahun akan masuk ke pasar kerja. Kondisi ini menjadi tantangan 
yang tidak ringan di sektor ketenagakerjaan karena terjadi di saat Indonesia sedang dilanda 
pandemi Covid-19. Pandemi juga berdampak sangat dahsyat kepada sektor ketenagakerjaan. 

Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, ada puluhan juta orang pekerja ter-dampak 
dan angka pengang-guran melonjak hingga menjadi 9,77 juta orang pada Agustus tahun lalu. 

"Menghadapi kondisi ini kami saat ini telah, sedang, dan akan terus bekerja keras untuk 
memastikan orang yang belum bekerja dapat bekerja dan yang sudah bekerja tetap bekerja. 
Untuk itu kami telah mempersiapkan berbagai terobosan besar," ucapnya. 

Beberapa terobosan yang dimaksud di antaranya memperbaiki program mulai dari hilir seperti 
peningkatan skill dibalai-balai latihan kerja (BLK), membentuk inkubator-inkubator 
kewirausahaan hingga mengembangkan talenta muda berbasis teknologi. 

Pekerjaan rumah pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) produktif 
sebenarnya bertambah besar karena pandemi Covid-19 juga berdampak pada kelompok usia lain 
di level anak-anak dan remaja usia sekolah. Hal ini karena proses pendidikan kelompok ini 
terganggu akibat penerapan 'pembelajaran jarak jauH (PJJ) atau online. Masalah semakin 
kompleks karena saat penerap-an PJJ ternyata tidak semua siswa memiliki akses yang sama 
akibat keterbatasan gadget maupun jaringan telekomunikasi. Kondisi ini dikhawatirkan 
memunculkan fenomena baru berupa lost generation akibat kebutuhan pendidikannya tidak 
terpenuhi secara optimal. 
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Namun, Deputi Bidang Ke-pendudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) Pungky Sumadi menyangkal adanya potensi "kehilangan generasi" 
tersebut. Kekhawatiran itu tidak akan terhukti karena sistem pendidikan masih bisa berjalan. 

Menurut Pungky, pandemi Covid-19 tidak serta-merta menghilangkan program-pro-gram rutin 
pemerintah di bidang pendidikan. Pun demikian dengan anggaran untuk pendidikan dasar, 
menengah, dan perguruan tinggi, tidak otomatis hilang karena pendemi. Bahkan, pos anggaran 
pendidikan wajib 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)tetap ada. 
"Enggak akan kehilangan generasi. Lost generation itu kalau betul-betul tidak ada usaha 
melakukan pendidikan. Tidak ada usaha kesehatan. Jadi, masyarakat dibiarkan tidak belajar, 
tanpa fasilitas kesehatan, dan segala macam itu baru lost generation. Itu pun kalau dilaksanakan 
dalam jangka panjang," ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO kemarin. 

Pungky menerangkan, tidak ada orang yang mengharapkan dan siap menghadapi kondisi 
pandemi seperti saat ini. Kondisi dunia pendidikan yang ti-dak menguntungkan karena 
keterbatasan gadget dan akses internet menjadi konsekuensi dari peristiwa yang mendadak. 

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR M Nabil Haroen meminta pemerintah konsis-ten 
mempersiapkan demografi, terutama pada masa penting antara 2025-2035. Pemerintah 
sebenarnya sudah memiliki roadmap Indonesia Emas pada 2045. "Bonus demografi bisa jadi 
tantangan. Akan tetapi, bisa jadi bencana jika tidak terkelola dengan baik," ucapnya. 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan kunci dalam menghadapi 
era teknologi informasi (TI) ini adalah mental, karakter, kreativitas, konsistensi,, dan semangat 
belajar. Nilai-nilai dasar itu harus dipupuk sejak di lingkungan keluarga dan dikuatkan melalui 
pendidikan formal. 

Menurut Nabil, keinginan belajar yang tinggi itu akan mengantarkan generasi bangsa Indonesia 
menguasai kemampuan yang spesifik dan adaptif di era inovasi TI ini. "Pemerintah harus 
memastikan sumber dan infrastruktur belajar bisa diakses dengan mudah dan murah. Bagaimana 
memberi akses internet sampai kawasan pedalaman dan kuota internet itu terjangku," desaknya. 

Di samping itu, harus ada upaya untuk mempermudah investor masuk Indonesia agar lapangan 
pekerjaan terbuka. "Tapi, sekali lagi investor yang ramah lingkungan, yang kehadirannya 
menyejahterakan dan meningkatkan kualitas SDM generasi muda kita," ujar Nabil. 

Sementara itu, peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Nopitri Wahyuni mengatakan, 
tantangan demografi di masa pandemi adalah tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh 
pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. "Gelombang ting-kat pengangguran 
tersebut juga diperburuk dengan banyaknya lulusan pendidikan vokasional atau pendidikan 
tinggi yang tidak terserap pula di dunia kerja di saat ekonomi sedang resesi,"kata Nopitri kepada 
KORAN SINDO kemarin. 

Meski banyak kebijakan dibuat seperti optimalisasi balai latihan kerja (BLK), Kartu Pra-kerja, 
hingga UU Cipta Kerja, dalam kenyataannya terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki. 
Misalnya, kata Nopitri, terkait penambahan angka pengangguran 2,67 juta orang pada Agustus 
2020 sehingga angkanya menjadi 9,77 juta orang. 

Kondisi ini mendorong adanya peralihan pasar ketenagakerjaan dari sebelumnya sektor formal 
menuju sektor informal. Di samping itu, banyak pula pekerja yang sebenarnya melakukan 
pekerjaan paruh/setengah menganggur. "Dengan kondisi ini kebijakan yang dibuat harus 
menyentuh dua struktur ekonomi, yakni struktur formal dan struktur informal. Mendorong 
struktur formal melalui insentif bagi perusahaan atau industri agar ada efisiensi melalui 
pengurangan karyawan. Atau dengan memperluas subsidi gaji karyawan, termasuk bagi pekerja 
sektor informal yang gajinya di bawah Rp5 juta," ujarnya. 



 

12 
 

Untuk mendorong struktur informal, perlu melakukan pendataan besaran pekerja struktur 
informal yang ada, apakah masuk ke UMKM atau lainnya. Selain itu, strategi lain adalah dengan 
mengoptimalkan stimulus dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyasar 
UMKM berupa bantuan produktif senilai Rp2,4 juta bagi UMKM. "Bantuan modal kerja, 
keringanan/relaksasi kredit, kemudahan dalam regulasi perizinan usaha, harus dipermudah," 
katanya. 

Bagi Nopitri, berbagai strategi tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku usaha muda 
direntang usla l6-30 tahun agar tetap bertahan dan berkembang pada masa pandemi. Terkait 
pembinaan untuk tenaga kerja yang kurang terampil (un-skilled) harus dilakukan dengan 
memulai pendataan dan pemetaan. Setelah pemetaan baru dikaitkan dengan industri yang tidak 
membutuhkan keterampilan tinggi seperti industri konstruksi, operator, atau jasa lainnya. 

fw bahtiar/alexajisaputra/faorickpakpahan 
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Judul Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 di www.prakerja.go.id, Ini 
Syarat dan Tata Cara Daftarnya 

Nama Media tribunnews.com 

Newstrend Kartu Pra Kerja 

Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/29/pendaftaran-kartu-
prakerja-gelombang-12-di-wwwprakerjagoid-ini-syarat-dan-tata-cara-
daftarnya 

Jurnalis Yurika Nendri Novianingsih 

Tanggal 2021-01-29 05:49:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Ditjen Binalattas 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 akan segera dibuka di tahun 2021, berikut syarat dan 
cara daftarya. Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2021, dengan pembukaan 
gelombang 12. Namun hingga saat ini, belum diketahui pasti kapan Kartu Prakerja gelombang 
12 akan dibuka. 

 

PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG 12 DI WWW.PRAKERJA.GO.ID, INI 
SYARAT DAN TATA CARA DAFTARNYA 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 akan segera dibuka di tahun 2021, berikut syarat dan 
cara daftarya. Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2021, dengan pembukaan 
gelombang 12. Namun hingga saat ini, belum diketahui pasti kapan Kartu Prakerja gelombang 
12 akan dibuka. 

Adapun pendaftaran Kartu Prakerja hanya dilakukan melalui situs resmi www.prakerja.go.id. 

Klik cekbansos.siks.kemensos.go.id atau Ikuti Cara Berikut Ini, untuk Cek Bansos PKH Januari 
2021 Cara Cek Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar di pip.kemdikbud.go.id, Ini Cara 
Cairkan Dananya Calon peserta diimbau agar berhati-hati apabila menerima informasi mengenai 
pembukaan Kartu Prakerja gelombang 12. 

Bisa jadi informasi yang beredar adalah salah satu modus penipuan. 

Pastikan untuk tidak memberikan data pribadi seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor 
KK (Kartu Keluarga), nomor HP, alamat email, atau data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak 
bertanggung jawab. 

Dikutip dari Kontan.co.id, Head Of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu 
Prakerja, Louisa Tuhatu mengatakan, pihaknya akan mengumumkan pembukaan Kartu Prakerja 
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gelombang 12 melalui media serta media sosial resmi Kartu Prakerja, baik Instagram atau 
Facebook dengan nama akun @prakerja.go.id. 

Sebelumnya, Louisa menyampaikan hingga saat ini Komite Cipta Kerja dan Manajemen 
Pelaksana Program Kartu Prakerja tengah memfinalisasi mekanisme dan teknis pelaksanaan 
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-12 ini. 

Menurutnya, pihaknya akan segera memberikan informasi begitu ada perkembangan lebih lanjut. 

Dia juga memastikan pihaknya akan menyampaikan perkembangan program Kartu Prakerja ini 
secara berkala, mulai dari insentif, sertifikat, pantauan rekening dan proses lainnya. 

Daftar Kartu Prakerja Gelombang 12 Klik www.prakerja.go.id, Berikut Syarat Pendaftarannya 
AKSES www.prakerja.go.id, Simak Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 12 Tahun 
2021 Dengan begitu, diharapkan apa yang dialami dan dikeluhkan oleh penerima program ini 
dapat dipahami. 

Lantas, apa saja syarat mendaftar Kartu Prakerja? Syarat Kartu Prakerja dan Cara Daftar Peserta 
yang akan mendaftar Kartu Prakerja wajib memenuhi 3 syarat berikut:  

1. Warga Negara Indonesia (WNI). 

2. Berusia minimal 18 tahun. 

3. Tidak sedang menempuh pendidikan formal. 

Kartu Prakerja secara online dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya membuat akun, 
mendaftarkan akun, dan mengikuti tes yang disediakan. 

Tata Cara Daftar Kartu Prakerja dikutip dari prakerja.go.id: Buat Akun Prakerja - Login ke laman 
www.prakerja.go.id dan klik menu Daftar Sekarang . 

- Kemudian masukkan Nama Lengkap, e-mail, dan password. 

- Tunggu ada notifikasi. 

- Selanjutnya buka e-mail, dan ikuti petunjuk untuk melakukan verifikasi e-mail . 

- Setelah verifikasi akun telah berhasil, silakan kembali ke akun Prakerja untuk selanjutnya 
melakukan pendaftaran. 

Daftar Kartu Prakerja: - Pastikan sudah memiliki akun, masuk ke laman www.prakerja.go.id. 

- Klik ' Login ' atau Masuk dengan mengisikan e-mail dan password. 

- Kemudian masukan nomor KTP dan tanggal lahir, dan klik Berikutnya . 

- Lengkapi data diri di antaranya nama lengkap, alamat e-mail, alamat tempat tinggal alamat 
domisili, pendidikan, status kebekerjaan, dan unggah swafoto sambil memegang KTP. 

Langkah selanjutnya dalam pembuatan Kartu Prakerja adalah mengikuti tes. 

Tes Kartu Prakerja Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kamu miliki. 

Tes berisi 18 soal yang harus dikerjakan dalam waktu maksimal 25 menit. 

Soal yang diujikan berupa soal matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non-
sastra. 
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Penggunaan alat bantu corat-coret seperti kertas, pensil/pulpen diperbolehkan untuk 
menyelesaikan soal. 

Setelah isi tes, hasil tes akan dievaluasi, mohon menunggu sebentar sekitar lima menit. 

Jika sudah lima menit belum ada perubahan, silahkan klik tombol Refresh. 

Kemudian, Anda akan menerima notifikasi hasil tes lolos/gagal. 

Segera Akses www.pln.co.id, untuk Klaim Listrik Gratis & Diskon Januari 2021, Berikut 
Panduannya Kemensos Salurkan Bantuan Tunai PKH Tahun 2021 untuk Provinsi Banten Sebesar 
Rp 212 Miliar Apa itu Kartu Prakerja? Dikutip dari prakerja.go.id, program Kartu Prakerja adalah 
program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan. 

Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga untuk 
pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan 
kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, 
termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. 

Tujuan dari program Kartu Prakerja ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan 
kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan 
kewirausahaan. 

Namun, Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada: - Pejabat Negara; - Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - Aparatur Sipil Negara; - Prajurit Tentara Nasional Indonesia; 
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Kepala Desa dan perangkat desa; dan - 
Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
daerah. 
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Judul Alasan BLT Subsidi Gaji Bisa Dilanjutkan 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/01/28/320/2352501/alasan-
blt-subsidi-gaji-bisa-dilanjutkan 

Jurnalis Reza Andrafirdaus 

Tanggal 2021-01-29 05:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

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

 

Ringkasan 

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

 

ALASAN BLT SUBSIDI GAJI BISA DILANJUTKAN 

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

Namun sayangnya, hingga kini Kemnaker belum bisa memastikan apakan program itu akan 
kembali dilanjutkan atau tidak di tahun 2021. Padahal, krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 
masih menimpa para pekerja di Tanah Air. 

"Kebijakan itu sebaiknya konsisten. Jadi kalau tahun lalu diberikan tahun ini selama masih ada 
pandemi seharusnya dilanjutkan," kata Direktur Riset CORE Piter Abdullah kepada Okezone, 
Rabu (27/1/2021). 

Dia menyebut harus bisa menjelaskan kepada masyarakat apabila memang penyaluran BLT gaji 
tak lagi dilanjutkan. Sehingga, para pekerja pun tak mengharapkan dan menunggu sesuatu yang 
tidak pasti. BLT Subsidi Gaji Bisa Dilanjutkan, Ini Alasannya (kmj). 
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Judul 250 Juta Lapangan Kerja Raib Pada 2020 

Nama Media Koran Jakarta 

Newstrend Dampak Virus Corona dalam Ketenagakerjaan 

Halaman/URL Pg4 

Jurnalis I-1 

Tanggal 2021-01-29 04:55:00 

Ukuran 135x232mmk 

Warna Hitam/Putih 

AD Value Rp 33.750.000 

News Value Rp 168.750.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - ILO (None) Raibnya jam kerja itu itu setara dengan 255 juta pekerjaan waktu penuh. 
Ini nyaris empat kali lebih besar dari raibnya lapangan kerja saat terjadi krisis moneter pada 
2009 

negative - Guy Ryder (kepala ILO) Ini merupakan krisis paling buruk sejak masa depresi besar-
besaran pada era 1930-an 

negative - Guy Ryder (kepala ILO) Namun angka pengangguran dunia tahun lalu pun berada 
pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya 

negative - Guy Ryder (kepala ILO) Tak diketahui mengapa mereka tak bekerja. Mungkin karena 
adanya pembatasan atau kewajiban sosial terkait pandemi, atau juga karena mereka telah 
menyerah untuk mencari pekerjaan lainnya. Ini mengakibatkan pula raibnya talenta, kecakapan, 
dan energi para pekerja dan semua itu merugikan kita semua 

 

Ringkasan 

Pandemi virus korona telah mengakibatkan raibnya lapangan kerja global yang setara dengan 
jumlah lebih dari seperempat miliar pada tahun lalu. Hal itu dilaporkan sebuah badan yang 
bernaung di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal pekan ini. Berdasarkan kajian terkini 
yang dilakukan International Labour Organization (ILO) ditemukan bahwa sebanyak 8,8 persen 
jam kerja secara global telah hilang pada 2020 jika dibandingkan dengan jumlah jam kerja pada 
tahun sebelumnya. Persentase itu setara dengan lebih dari seperempat miliar lapangan kerja 
yang raib. 

 

250 JUTA LAPANGAN KERJA RAIB PADA 2020 

Pandemi virus korona telah mengakibatkan raibnya lapangan kerja global yang setara dengan 
jumlah lebih dari seperempat miliar pada tahun lalu. Hal itu dilaporkan sebuah badan yang 
bernaung di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal pekan ini. 
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Berdasarkan kajian terkini yang dilakukan International Labour Organization (ILO) ditemukan 
bahwa sebanyak 8,8 persen jam kerja secara global telah hilang pada 2020 jika dibandingkan 
dengan jumlah jam kerja pada tahun sebelumnya. Persentase itu setara dengan lebih dari 
seperempat miliar lapangan kerja yang raib. 

"Raibnya jam kerja itu itu setara dengan 255 juta pekerjaan waktu penuh. Ini nyaris empat kali 
lebih besar dari raibnya lapangan kerja saat terjadi krisis moneter pada 2009 " demikian 
pernyataan ILO. 

Sementara itu Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder, dalam konferensi pers virtual menyatakan 
bahwa fakta ini merupakan krisis paling buruk yang dialami dunia kerja. "Ini merupakan krisis 
paling buruk sejak masa depresi besar-besaran pada era 1930-an," ucap Ryder. 

Sejak pandemi muncul setahun lalu di Tiongkok, virus korona telah menewaskan lebih dari 2,1 
juta jiwa, menginfeksi puluhan juta orang serta telah menghantam perekonomian global. 

Dalam penjelasannya, ILO menyatakan sekitar separo jam kerja yang hilang diperoleh dari 
pengurangan jam kerja terhadap pegawai yang masih bekerja saat ini. "Namun angka 
pengangguran dunia tahun lalu pun berada pada tingkat yang belum pernah terjadi 
sebelumnya," imbuh ILO. 

Menurut ILO, angka resmi jumlah pengangguran jika digenapkan mencapai 1,1 persen atau ada 
tambahan 33 juta angka pengangguran hingga totalnya berjumlah 220 juta, sementara angka 
pengangguran di seluruh dunia tahun lalu mencapai 6,5 persen. 

Dalam penjelasannya, Ryder menegaskan bahwa 81 juta orang yang tersisa tak dicatat sebagai 
pengangguran, namun telah keluar dari dunia kerja. "Tak diketahui mengapa mereka tak 
bekerja. Mungkin karena adanya pembatasan atau kewajiban sosial terkait pandemi, atau juga 
karena mereka telah menyerah untuk mencari pekerjaan lainnya. Ini mengakibatkan pula raibnya 
talenta, kecakapan, dan energi para pekerja dan semua itu merugikan kita semua," ucap Ryder. 

ILO juga melaporkan bahwa hilangnya jam kerja tahun lalu otomatis telah memangkas 
pendapatan kaum pekerja sebesar 8,3 persen. "Persentase itu berarti terjadi kehilangan 
pendapatan sekitar 3,7 triliun dollar AS atau ada penyusutan 4,4 persen dari produk domestik 
bruto (PDB) global. 

Generasi yang Hilang 

Telah adanya sejumlah vaksin Covid-19 telah memunculkan harapan bahwa dunia akan segera 
bisa bangkit dari pandemi ini. Namun ILO mewanti-wanti bahwa prospek pemulihan lapangan 
pekerjaan global pada tahun ini masih mengalami perlambatan, tak seimbang dan bahkan masih 
diliputi ketidakpastian. 

Dalam pemaparannya, ILO menyatakan ketidakseimbangan dalam dunia kerja akan amat 
mempengaruhi dan akan amat terasa oleh kaum perempuan dan pekerja muda. 

Secara global, pekerja perempuan yang kehilangan pekerjaan tahun lalu angkanya mencapai 5 
persen sementara pekerja pria yang kehilangan pekerjaannya mencapai 3,9 persen saja. 
Sementara pekerja muda yang kehilangan kerja pada tahun lalu angkanya mencapai 8,7 persen, 
sementara pekerja yang lebih senior yang kehilangan pekerjaannya angkanya sebesar 3,7 
persen. 

"Ada banyak pekerja muda yang amat kesulitan masuk ke dunia kerja tahun lalu karena kondisi 
yang amat pelik. Ini patut diperhatikan karena semua ini bisa mengarah pada risiko bakal 
terjadinya generasi yang hilang," pungkas ILO. AFP/I-1 
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Judul PENGANGGURAN MAKIN DALAM 

Nama Media Bisnis Indonesia 

Newstrend Penyerapan Tenaga Kerja 

Halaman/URL Pg8 

Jurnalis Ni Putu Eka Wiratmini 

Tanggal 2021-01-29 04:31:00 

Ukuran 403x179mmk 

Warna Warna 

AD Value Rp 201.500.000 

News Value Rp 604.500.000 

Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Sakina Rosellasari (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi () Dalam pandangan 
umum, dengan bonus demografi, maka sektor usaha padat karya akan mudah mendapatkan 
calon tenaga kerja. Namun, kondisi riilnya tidak demikian 

positive - Sakina Rosellasari (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi () Upaya ini harus 
dilakukan secara terstruktur melalui kerja sama lintas lembaga 

positive - Sakina Rosellasari (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi () Tentunya langkah 
tersebut bisa dilakukan tanpa meningkatkan biaya tenaga kerja untuk perusahaan. Ini akan 
meningkatkan daya tarik tenaga kerja 

negative - Ida Bagus Ardha (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM) 'Saat ini sudah direkap lagi, 
rupanya ada penambahan. Data yang masuk baru dari beberapa kabupaten 

 

Ringkasan 

Pada sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 36,52 juta jiwa. Ada 
kenaikan 4,1 juta jiwa apabila dibandingkan dengan sensus yang dilakukan pada 2010. Laju 
pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir mencapai 1,17% per tahun, lebih cepat 
ketimbang periode 2000-2010 yang hanya sebesar 0,37%. Adapun, penduduk dengan usia 
produktif mencapai 70,6%. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 
Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk usia 
produktif belum tentu berbanding lurus dengan tingkat keterserapan tenaga kerja dan kualitas 
tenaga kerja yang ada. 
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PENGANGGURAN MAKIN DALAM 

Bonus demografi di Jawa Tengah belum mampu dioptimalkan untuk mengungkit perekonomian 
provinsi akibat terganjal pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran terbuka pun justru 
meningkat. 

Pada sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 36,52 juta jiwa. Ada 
kenaikan 4,1 juta jiwa apabila dibandingkan dengan sensus yang dilakukan pada 2010. 

Laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir mencapai 1,17% per tahun, lebih cepat 
ketimbang periode 2000-2010 yang hanya sebesar 0,37%. Adapun, penduduk dengan usia 
produktif mencapai 70,6%. 

Namun, bonus demografi yang berlangsung ini tidak berdampak banyak. Pasalnya, pada 2020 
pandemi menggempur sendi perekonomian daerah sehingga angka pengangguran pun ikut 
melonjak. 

Dalam 3 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat kenaikan 
tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang pada 2020 telah menyentuh 6,48%. Tak hanya TPT, 
BPS Provinsi Jawa Tengah juga mencatat kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin 
dalam periode yang sama. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah Sakina 
Rosellasari mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif belum tentu 
berbanding lurus dengan tingkat keterserapan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang ada. 

"Dalam pandangan umum, dengan bonus demografi, maka sektor usaha padat karya akan 
mudah mendapatkan calon tenaga kerja. Namun, kondisi riilnya tidak demikian," katanya kepada 
Bisnis, Rabu (27/1). 

Menurutnya, ada banyak faktor yang memengaruhi kurangnya penyerapan tenaga kerja di Jawa 
Tengah. Contohnya, perubahan pola hidup serta mental kerja di sektor industri padat karya. 

Pengelolaan serta pemanfaatan momen bonus demografi, lanjut Sakina, tidak bisa dipasrahkan 
hanya kepada pemerintah. Menurutnya, perlu kerja sama antara pengusaha, pekerja, dan 
pemerintah untuk menciptakan tempat investasi dan tempat kerja yang nyaman. 

"Upaya ini harus dilakukan secara terstruktur melalui kerja sama lintas lembaga," ujarnya. 

Selain tingginya TPT serta persentase penduduk miskin di Jawa Tengah, fenomena tenaga kerja 
murah juga jadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. 

Dari rentang usia produktif 15-64 tahun, penduduk dalam kelompok 15-19 tahun menjadi 
kelompok dengan rata-rata upah bersih terendah. BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa 
rata-rata upah bersih yang diterima penduduk pada rentang usia tersebut berkisar Rp 1,43 juta 
per bulan. 

Sementara itu, upah tertinggi dirasakan oleh penduduk dengan rentang usia 55-59 tahun. Pada 
kelompok usia tersebut, rata-rata upah bersih yang diterima mencapai Rp2,85 juta per bulan. 

Sementara itu, subsidi perumahan, transportasi, hingga biaya pendidikan anak-anak dari 
keluarga pekerja menjadi salah satu solusi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan 
riil bagi pekerja. 

"Tentunya langkah tersebut bisa dilakukan tanpa meningkatkan biaya tenaga kerja untuk 
perusahaan. Ini akan meningkatkan daya tarik tenaga kerja," ujar Sakina. 
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ia juga menjelaskan bahwa Disnakertrans Jateng akan memberikan berbagai pelatihan guna 
meningkatkan kualitas angkatan kerja. 

Pada 2021, Sakina optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah akan lebih baik 
dibanding tahun sebelumnya, termasuk kondisi ketenagakerjaan yang ada. Berbagai langkah 
strategis mulai disiapkan, misalnya saja dengan berbagai kegiatan pelatihan berbasis teknologi. 

DAERAH LAIN 

Masalah tenaga kerja akibat pandemi Covid-19 juga tak hanya terjadi di Jateng. Di Bali, pekerja 
yang dirumahkan berpotensi meningkat signifikan pada tahun ini. 

Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali mencatat hingga pertengahan Januari 2021, ada sebanyak 
77.871 orang yang dirumahkan berasal dari 1.249 perusahaan. Jumlah ini meningkat dari posisi 
Oktober 2020 yang sebanyak 77.307 orang. 

Sementara itu, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 3.085 pekerja dari 148 
perusahaan. 

Badung tercatat menjadi kabupaten dengan pekerja dirumahkan dan PHK tertinggi, yakni 
masing-masing sebanyak 42.409 pekerja dan 1.S51 pekerja, disusul Denpasar dengan 12.950 
pekerja dan 918 pekerja. Posisi ketiga ditempati Gianyar dengan jumlah 12.958 pekerja yang 
dirumahkan dan 397 pekerja yang PHK. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Ida Bagus Ardha mengatakan jumlah pekerja yang 
dirumahkan bisa saja lebih tinggi lagi. Pasalnya, data pertengahan Januari 2021 tersebut 
mengalami peningkatan karena ada tambahan pelaporan yang dilakukan Tabanan, Gianyar, dan 
Jembrana. 

''Saat ini sudah direkap lagi, rupanya ada penambahan. Data yang masuk baru dari beberapa 
kabupaten," katanya kepada Bisnis, baru-baru ini. 

Di tengah peningkatan jumlah pekerja yang dirumahkan atau di-PHK, TPT di Bali pun makin 
lebar menjadi 5,63% pada tahun lalu. 

Ardha mengatakan pengaduan pekerja juga mengalami peningkatan seiring kebijakan 
perusahaan yang tidak melanjutkan pemberian jaminan sosial meskipun status pekerja telah 
dirumahkan. Namun, pihaknya belum dapat memberikan data rinci mengenai peningkatan tren 
pengaduan pekerja di tengah pandemi. 

"Datanya masih akan kami kumpulkan dari masing-masing kabupaten atau kota karena 
pengurusan pengaduan pertama berada di sana," tuturnya, mt Putu 

Eka mratmlnll El 
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Judul Apakah Subsidi Gaji Akan Diberikan Tahun Ini? Ini Penjelasan Menaker 

Nama Media harianjogja.com 

Newstrend Santunan Pegawai Swasta 

Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2021/01/29/500/1062121/apakah-
subsidi-gaji-akan-diberikan-tahun-ini-ini-penjelasan-menaker 

Jurnalis Muhammad Khadafi 

Tanggal 2021-01-29 04:27:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami memang belum menerima perintah untuk 
menyalurkan kembali program BSU [bantuan subsidi upah]. Jika kondisi perkonomian kita belum 
normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa 
dilakukan kembali pada tahun 2021 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Total penerima BSU secara nasional sebanyak 
12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 juta dan total perusahaan yang pekerjanya 
penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan 

 

Ringkasan 

Pemerintah membuka peluang melanjutkan bantuan subsidi gaji tahun ini dengan beberapa 
syarat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan satu kondisi yang akan membuat 
pemerintah kembali menyalurkan subsidi gaji adalah perekonomian. Pada tahun lalu, subsidi gaji 
bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. 

 

APAKAH SUBSIDI GAJI AKAN DIBERIKAN TAHUN INI? INI PENJELASAN MENAKER 

Pemerintah membuka peluang melanjutkan bantuan subsidi gaji tahun ini dengan beberapa 
syarat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan satu kondisi yang akan membuat 
pemerintah kembali menyalurkan subsidi gaji adalah perekonomian. Pada tahun lalu, subsidi gaji 
bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. 

"Kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU [bantuan 
subsidi upah]. Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang 
Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021, " kata 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah belum lama ini. 

Adapun penyaluran BSU pada 2020 ternyata belum tuntas 100%. Ida mengakui hal itu terjadi 
akibat ada beberapa kendala. 



 

27 
 

Proses penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji bagi pekerja telah mencapai 
98,91 persen dengan total realisasi anggaran senilai Rp29,44 triliun. Bantuan yang disalurkan 
sebesar Rp2,4 juta per pekerja untuk periode empat bulan (Agustus-November 2020). 

Hal ini membuat anggaran tidak sepenuhnya terserap. Mulanya, anggaran yang tersedia 
mencapai Rp 29.769.350.400.000, sedangkan yang baru terserap Rp 29.444.763.600.000. 
Artinya ada Rp 324.586.800.000 yang belum terserap. 

Secara rinci, subsidi gaji gelombang telah tersalurkan kepada 12,29 juta orang, dengan realisasi 
anggaran mencapai Rp14,75 triliun atau setara 99,11 persen. Sebaliknya, subsidi gaji gelombang 
II telah tersalurkan kepada 12.24 juta dengan realisasi anggaran Rp14.69 triliun (98,71 persen). 

"Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12 
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 
perusahaan," katanya. 

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia. 
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Judul Berita Foto - JEMPUT TKI 

Nama Media Rakyat Merdeka 
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Kategori Ditjen Binapenta 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

BERITA FOTO - JEMPUT TKI 

caption: 

JEMPUT TKI: 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (kanan) 
menjemput Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Taiwan, Aam Aminah, yang menderita stroke di 
kantor Kesehatan Pelabuhan di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kemarin. Aam 
Aminah yang masuk Taiwan secara resmi mendapat bantuan Pemerintah untuk menjalani 
perawatan di rumah sakit Polri. 

Putu Wahyu Rama'Rakyat Merdeka 
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Judul Luhut: Kita Bawa Danau Toba ke Panggung Wisata Dunia Tanpa Batas 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1427623/luhut-kita-bawa-danau-toba-ke-
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Jurnalis Francisca Christy Rosana 
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AD Value Rp 17.500.000 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas 

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Hampir 6,5 juta orang nyaris terpangkas 
pendapatannya karena dampak yang luar biasa ini 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ingin mengembangkan potensi 
daerah wisata super prioritas, Danau Toba, hingga tingkat internasional. Cara tersebut ditempuh 
melalui peningkatan teknologi serta perbaikan sumber daya manusia (SDM). "Kita bawa Danau 
Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas," ujar Luhut dalam keterangannya, Kamis, 28 
Januari 2021. Luhut mengatakan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dan sekolah 
miliknya, Institut Teknologi Del, telah meneken nota kesepahaman untuk mengembangkan 
teknologi wisata berbasis digital. Dengan teknologi yang dikembangkan, masyarakat yang 
mengikuti pelatihan dapat berkontribusi membangun pariwisata Danau Toba. Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan Kementeriannya telah memfokuskan program 
pelatihan tenaga kerja pariwisata . Apalagi, pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang 
paling terdampak pandemi Covid-19. 

 

LUHUT: KITA BAWA DANAU TOBA KE PANGGUNG WISATA DUNIA TANPA BATAS 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ingin mengembangkan potensi 
daerah wisata super prioritas, Danau Toba, hingga tingkat internasional. Cara tersebut ditempuh 
melalui peningkatan teknologi serta perbaikan sumber daya manusia (SDM). 

"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas," ujar Luhut dalam 
keterangannya, Kamis, 28 Januari 2021. 
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Luhut mengatakan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dan sekolah miliknya, 
Institut Teknologi Del, telah meneken nota kesepahaman untuk mengembangkan teknologi 
wisata berbasis digital. Dengan teknologi yang dikembangkan, masyarakat yang mengikuti 
pelatihan dapat berkontribusi membangun pariwisata Danau Toba. 

Guna meningkatkan kualitas SDM, Kementerian Ketenagakerjaan juga menjalin kerja sama 
dengan PT Toba Tenun Sejahtera. Nantinya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Toba Tenun 
akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat di Danau Toba dan 
sekitarnya. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan Kementeriannya telah memfokuskan program 
pelatihan tenaga kerja pariwisata . Apalagi, pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang 
paling terdampak pandemi Covid-19. 

"Hampir 6,5 juta orang nyaris terpangkas pendapatannya karena dampak yang luar biasa ini," 
kata Ida. 

Adapun Staf Ahli Menko Bidang Konektivitas Maritim, Sahat Manaor Panggabean, mengatakan 
SDM merupakan faktor penting bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pembinaan yang 
sejalan dengan program Presiden Joko Widodo akan mendidik SDM lebih bekerja keras, dinamis, 
terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi termasuk dalam pengembangan 
wisata Danau Toba yang dicanangkan Luhut. 

Di samping SDM, dia menilai pentingnya pengembangan seni budaya dan kuliner di destinasi 
super prioritas. 

FRANCISCA CHRISTY ROSANA. 
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Judul 300 Ribu Buruh Garmen Jabar akan Adukan Nasib ke Kemenaker 

Nama Media republika.co.id 

Newstrend Pekerja Industri Garmen 
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Jurnalis Nidia Zuraya 

Tanggal 2021-01-29 02:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Agung (Ketua PBGJB) Beberapa tahun ini ribuan rekan kami buruh pabrik garmen di 
Jawa Barat yang bekerja di sektor padat karya menjadi pengangguran akibat relokasi pabrik ke 
daerah lain, atau bahkan ditutup 

negative - Agung (Ketua PBGJB) Tapi berhubung kondisi pandemi Covid-19, pihak kepolisian 
hanya mengijinkan 30-50 orang saja untuk mengikuti aksi, sementara pihak Kemenaker meminta 
10orang perwakilan untuk dialog 

negative - Azizah (Sekretaris PBGJB) Kami hanya bisa bekerja di garmen karena pendidikan kami 
yang rendah dan perusahaan mana yang bersedia mempekerjakan kami selain pabrik 
garmenyang padat karya 

 

Ringkasan 

Perwakilan Paguyuban Buruh Garmen Jawa Barat (PBGJB) yang mewakili sekitar 300.000 buruh 
di daerah itu akan mengadukan nasib ke Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin 
(1/2). Para buruh akan mengadukan nasib mereka yang semakin sulit karena pemutusan 
hubungan kerja (PHK) massal. "Beberapa tahun ini ribuan rekan kami buruh pabrik garmen di 
Jawa Barat yang bekerja di sektor padat karya menjadi pengangguran akibat relokasi pabrik ke 
daerah lain, atau bahkan ditutup," kata Ketua PBGJB Agung melalui pernyataan di Jakarta, Kamis 
(28/1). 

 

300 RIBU BURUH GARMEN JABAR AKAN ADUKAN NASIB KE KEMENAKER 

Perwakilan Paguyuban Buruh Garmen Jawa Barat (PBGJB) yang mewakili sekitar 300.000 buruh 
di daerah itu akan mengadukan nasib ke Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin 
(1/2). Para buruh akan mengadukan nasib mereka yang semakin sulit karena pemutusan 
hubungan kerja (PHK) massal. 
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"Beberapa tahun ini ribuan rekan kami buruh pabrik garmen di Jawa Barat yang bekerja di sektor 
padat karya menjadi pengangguran akibat relokasi pabrik ke daerah lain, atau bahkan ditutup," 
kata Ketua PBGJB Agung melalui pernyataan di Jakarta, Kamis (28/1). 

Menurut Agung, mereka sebenarnya sudah siap untuk mengerahkan ribuan anggota paguyuban 
untuk melakukan demonstrasi agar aspirasi mereka didengar demi perjuangan untuk 
menyambung periuk nasi, untuk membayar kontrakan serta kehidupan sehari-hari untuk 
keluarga. 

"Tapi berhubung kondisi pandemi Covid-19, pihak kepolisian hanya mengijinkan 30-50 orang 
saja untuk mengikuti aksi, sementara pihak Kemenaker meminta 10orang perwakilan untuk 
dialog," katanya. 

Agung mengatakan bahwa ia meminta perhatian dari pemerintah, khususnya kepada para buruh 
di pabrik garmen dengan memperlakukan kebijakan yang lebih berpihak kepada industri padat 
karya yang memperkerjakan ratusan ribu buruh berpendidikan rendah. 

Sementara itu Sekretaris PBGJB Azizah mengakui bahwa sudah ribuan rekan-rekannya yang 
mengalami PHK akibat pabrik yang tutup akibat tidak mampu menanggung beban Upah Minimum 
Kabupaten (UMK). 

"Kami hanya bisa bekerja di garmen karena pendidikan kami yang rendah dan perusahaan mana 
yang bersedia mempekerjakan kami selain pabrik garmen yang padat karya," katanya. 
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Setelah melalui berbagai upaya diplomasi, 158 pekerja migran Indonesia, termasuk ABK, berhasil 
dipulangkan ke Tanah Air dari Marshal Island, Papua Nugini, Solomon Island dan Fiji. Ratusan 
WNI itu tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (28/1) malam. Dari total 
158 PMI tersebut, sejumlah 35 ABK sempat tertahan selama 5 bulan di Majuro, Marshal Island 
seusai menyelesaikan kontrak kerjanya di kapal ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok. 

 

158 PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIPULANGKAN DARI PAPUA NUGINI 

Setelah melalui berbagai upaya diplomasi, 158 pekerja migran Indonesia, termasuk ABK, berhasil 
dipulangkan ke Tanah Air dari Marshal Island, Papua Nugini, Solomon Island dan Fiji. Ratusan 
WNI itu tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (28/1) malam. Dari total 
158 PMI tersebut, sejumlah 35 ABK sempat tertahan selama 5 bulan di Majuro, Marshal Island 
seusai menyelesaikan kontrak kerjanya di kapal ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok. 

Mereka tidak dapat segera pulang akibat penerapan kebijakan karantina oleh Pemerintah 
Marshal Island. Kondisi yang sama juga dialami oleh PMI di titik lainnya yaitu 29 PMI di Fiji, 15 
PMI di Papua Nugini, serta 78 PMI di Solomon Islands. 

Pada rombongan yang sama, turut dipulangkan jenazah ABK yang meninggal dunia di Fiji akibat 
kecelakaan kerja di atas kapal berinisial AW. 

Misi repatriasi ini dilakukan Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Manila, KBRI Port Moresby dan 
KBRI Suva. Proses kepulangan dilakukan dengan tetap mengedepankan tanggung jawab 
perusahaan yang mempekerjakan para ABK. 

Kondisi pandemi Covid, kebijakan penutupan pelabuhan, terbatasnya akses penerbangan dan 
tersebarnya PMI stranded di berbagai daerah terpencil di Samudera Pasifik menjadi tantangan 
utama. 

Selama Pandemi, Kementerian Luar Negeri RI telah memfasilitasi pemulangan sebanyak lebih 
dari 27.064 ABK baik ABK kapal niaga maupun kapal ikan yang terdampar di luar negeri akibat 
kebijakan pembatasan mobilitas di banyak negara. (RRI). 
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Ringkasan 

Setelah melalui berbagai upaya diplomasi, 158 pekerja migran Indonesia, termasuk ABK, berhasil 
dipulangkan ke Tanah Air dari Marshal Island, Papua Nugini, Solomon Island dan Fiji. Ratusan 
WNI itu tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (28/1/2021) malam. Dari 
total 158 PMI tersebut, sejumlah 35 ABK sempat tertahan selama 5 bulan di Majuro, Marshal 
Island seusai menyelesaikan kontrak kerjanya di kapal ikan berbendera Republik Rakyat 
Tiongkok. 

 

RATUSAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIPULANGKAN DARI PNG 

Setelah melalui berbagai upaya diplomasi, 158 pekerja migran Indonesia, termasuk ABK, berhasil 
dipulangkan ke Tanah Air dari Marshal Island, Papua Nugini, Solomon Island dan Fiji. 

Ratusan WNI itu tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (28/1/2021) 
malam. 

Dari total 158 PMI tersebut, sejumlah 35 ABK sempat tertahan selama 5 bulan di Majuro, Marshal 
Island seusai menyelesaikan kontrak kerjanya di kapal ikan berbendera Republik Rakyat 
Tiongkok. 

Mereka tidak dapat segera pulang akibat penerapan kebijakan karantina oleh Pemerintah 
Marshal Island. Kondisi yang sama juga dialami oleh PMI di titik lainnya yaitu 29 PMI di Fiji, 15 
PMI di Papua Nugini, serta 78 PMI di Solomon Islands. 

Pada rombongan yang sama, turut dipulangkan jenazah ABK yang meninggal dunia di Fiji akibat 
kecelakaan kerja di atas kapal berinisial AW. 

Misi repatriasi ini dilakukan Kemlu berkoordinasi dengan KBRI Manila, KBRI Port Moresby dan 
KBRI Suva. Proses kepulangan dilakukan dengan tetap mengedepankan tanggung jawab 
perusahaan yang mempekerjakan para ABK. 
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Kondisi pandemi Covid, kebijakan penutupan pelabuhan, terbatasnya akses penerbangan dan 
tersebarnya PMI stranded di berbagai daerah terpencil di Samudera Pasifik menjadi tantangan 
utama. 

Selama Pandemi, Kementerian Luar Negeri RI telah memfasilitasi pemulangan sebanyak lebih 
dari 27.064 ABK baik ABK kapal niaga maupun kapal ikan yang terdampar di luar negeri akibat 
kebijakan pembatasan mobilitas di banyak negara. 
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Narasumber 

negative - Agung (Ketua PBGJB) Tapi berhubung kondisi pandemi COVID-19, pihak kepolisian 
hanya mengijinkan 30-50 orang saja untuk mengikuti aksi, sementara pihak Kemenaker meminta 
10 orang perwakilan untuk dialog 

neutral - Azizah (Sekretaris PBGJB) Kami hanya bisa bekerja di garmen karena pendidikan kami 
yang rendah dan perusahaan mana yang bersedia mempekerjakan kami selain pabrik garmen 
yang padat karya 

negative - Agung (Ketua PBGJB) Kami tidak butuh UMK yang tinggi, yang kami butuhkan kami 
tetap bisa bekerja. Itu saja. Selama ini UMK juga ditetapkan tinggi tinggi, tapi praktiknya tidak 
bisa dijalankan bahkan malah pabrik banyak tutup 

 

Ringkasan 

Perwakilan Paguyuban Buruh Garmen Jawa Barat (PBGJB) yang mewakili sekitar 300.000 buruh 
di daerah itu akan mengadukan nasib ke Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin 
(1/2) 2021 perihal nasib mereka yang semakin sulit karena pemutusan hubungan kerja (PHK) 
massal. "Beberapa tahun ini ribuan rekan kami buruh pabrik garmen di Jawa Barat yang bekerja 
di sektor padat karya menjadi pengangguran akibat relokasi pabrik ke daerah lain, atau bahkan 
ditutup" kata Ketua PBGJB Agung melalui pernyataan di Jakarta, Kamis. 

 

IMBAS PHK, PAGUYUBAN BURUH GARMEN JABAR ADUKAN NASIB KE KEMENAKER 

Perwakilan Paguyuban Buruh Garmen Jawa Barat (PBGJB) yang mewakili sekitar 300.000 buruh 
di daerah itu akan mengadukan nasib ke Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin 
(1/2) 2021 perihal nasib mereka yang semakin sulit karena pemutusan hubungan kerja (PHK) 
massal. 
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"Beberapa tahun ini ribuan rekan kami buruh pabrik garmen di Jawa Barat yang bekerja di sektor 
padat karya menjadi pengangguran akibat relokasi pabrik ke daerah lain, atau bahkan ditutup" 
kata Ketua PBGJB Agung melalui pernyataan di Jakarta, Kamis. 

Menurut Agung, mereka sebenarnya sudah siap untuk mengerahkan ribuan anggota paguyuban 
untuk melakukan demonstrasi agar aspirasi mereka didengar demi perjuangan untuk 
menyambung periuk nasi, untuk membayar kontrakan serta kehidupan sehari-hari untuk 
keluarga. 

"Tapi berhubung kondisi pandemi COVID-19, pihak kepolisian hanya mengijinkan 30-50 orang 
saja untuk mengikuti aksi, sementara pihak Kemenaker meminta 10 orang perwakilan untuk 
dialog," katanya. 

Agung mengatakan bahwa ia meminta perhatian dari pemerintah, khususnya kepada para buruh 
di pabrik garmen dengan memperlakukan kebijakan yang lebih berpihak kepada industri padat 
karya yang memperkerjakan ratusan ribu buruh berpendidikan rendah. Sementara itu Sekretaris 
PBGJB Azizah mengakui bahwa sudah ribuan rekan-rekannya yang mengalami PHK akibat pabrik 
yang tutup akibat tidak mampu menanggung beban Upah Minimum Kabupaten (UMK). 

"Kami hanya bisa bekerja di garmen karena pendidikan kami yang rendah dan perusahaan mana 
yang bersedia mempekerjakan kami selain pabrik garmen yang padat karya," katanya. 

Bersama sama dengan para pengurus lainnya yang terdiri dari dari berbagai pabrik garmen. 
Agung dan Azizah meminta dengan sangat agar pemerintah cepat tanggap melihat kondisi yang 
dilematis ini dan menuangkan dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengupahan yang 
pro industri padat karya untuk buruh garmen. 

"Kami tidak butuh UMK yang tinggi, yang kami butuhkan kami tetap bisa bekerja. Itu saja. 
Selama ini UMK juga ditetapkan tinggi tinggi, tapi praktiknya tidak bisa dijalankan bahkan malah 
pabrik banyak tutup," kata Agung. 

Ia mengatakan UMK di Kabupaten Bogor dan Purwakarta saat ini merupakan yang tertinggi di 
banding daerah lain di Jawa Barat, yaitu masing-masing Rp4.217.206 dan Rp4.173.569, lebih 
tinggi dibandingkan dengan Kota Bandung sebesar Rp3.742. 276. Angka tersebut juga jauh lebih 
tinggi dibandingkan dengan UMK di Kota Semarang, Jawa Tengah sebesar Rp2.810.025. 

Mengingat sebagian besar perusahaan garmen tersebut dimiliki oleh pengusaha Korea Selatan, 
kantor berita Yonhap beberapa waktu sempat mengangkat isu kenaikan drastis UMK di 
Kabupaten Bogor dan Purwakarta yang berdampak terhadap banyak perusahaan. 

Dalam sembilan tahun terakhir, terdapat kenaikan sampai 300 persen upah di Jawa Barat dan 
hal ini membuat perusahaan garmen sangat kesulitan, akibatnya perusahaan Korea Selatan 
memilih tutup dan sekarang tersisa 258 dari jumlah 317 sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang 
belum mereda membuat kondisi semakin sulit. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun 2021, Kemnaker akan 
menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500.000 tenaga kerja di sektor 
pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya yakni Danau Toba, Mandalika, 
Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami punya BLK yang dikelola oleh pemerintah 
pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan 
karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun, di samping itu kami juga punya 
BLK komunitas, karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira di Medan ini yang bisa didorong 
yang tradisionalnya yaitu ulos. Sampai kapan pun juga kain ulos akan selalu ada di hati bagi 
masyarakat Batak karena ulos adalah sejarah dari leluhur 

positive - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama-sama membangun Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super 
prioritas 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung terwujudnya 5 destinasi super prioritas di Indonesia 
yang saat ini tengah dibangun. Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
mengatakan akan menyiapkan 500.000 pekerja terampil di sektor pariwisata sepanjang 2021. 
"Untuk tahun 2021, Kemnaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 
500.000 tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya 
yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," ujar Ida dalam 
keterangan tertulis, Kamis (28/1/2021). 
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KEMNAKER SIAPKAN 500 RIBU SDM TERAMPIL UNTUK 5 DESTINASI WISATA INI 

Kementerian Ketenagakerjaan mendukung terwujudnya 5 destinasi super prioritas di Indonesia 
yang saat ini tengah dibangun. Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
mengatakan akan menyiapkan 500.000 pekerja terampil di sektor pariwisata sepanjang 2021. 

"Untuk tahun 2021, Kemnaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 
500.000 tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya 
yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," ujar Ida dalam 
keterangan tertulis, Kamis (28/1/2021). 

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan Nota 
Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BBPLK Medan dengan Institut 
Teknologi Del dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta 
dengan PT Toba Tenun Sejahtera. Adapun acara tersebut berlangsung di Kabupaten Toba 
Samosir, Sumatera Utara pada hari ini. 

Lebih lanjut Ida menjelaskan nota kesepakatan tersebut merupakan bagian dari dua program 
besar Kemnaker untuk pemulihan di sektor pariwisata. Kedua program tersebut yaitu 
peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata 
setempat. 

Menurutnya, kerja sama antara BBPLK Medan dan Institut Teknologi Del dalam pengembangan 
pelatihan berbasis digital akan bermanfaat di era revolusi industri 4.0 berbasis teknologi digital. 
Ida juga mengatakan hal ini juga sejalan dengan kebijakan pengembangan ekosistem digital dan 
transformasi BLK yang menjadi program unggulan Kemnaker tahun ini. 

Ida menjelaskan sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal, namun juga informal. 
Selain itu, terdapat 2 sektor lainnya yaitu kuliner dan kerajinan yang juga dianggap potensial. 

"Kami punya BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh 
pemerintah daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM 
yang harus kita bangun, di samping itu kami juga punya BLK komunitas, karena banyak BLK 
komunitas itu yang jurusannya pariwisata," katanya. 

Melalui Ditjen Binapenta, Kemnaker juga bekerja sama membantu program Tenaga Kerja Mandiri 
(TKM) kepada kelompok komunitas tenun ulos yang tergabung dalam PT Toba Tenun Sejahtera. 
Adapun program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat perajin tenun ulos dalam 
menghadapi dinamika di masa pandemi. 

"Saya kira di Medan ini yang bisa didorong yang tradisionalnya yaitu ulos. Sampai kapan pun 
juga kain ulos akan selalu ada di hati bagi masyarakat Batak karena ulos adalah sejarah dari 
leluhur," ungkapnya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, 
dalam sambutannya secara virtual, menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah yang tepat 
di era digital saat ini. Hal ini mengingat Sumatera Utara, khususnya kawasan Danau Toba aktif 
berkontribusi dalam membangun sektor pariwisata Indonesia. 

"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama-sama membangun Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super 
prioritas," pungkasnya. 
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Ringkasan 

Beredar sebuah sebuah pesan berantai terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS 
Ketenagakerjaan di grup-grup WhatsApp. Parahnya lagi, informasi yang disampaikan pesan 
berantai itu merupakan hoaks dan berbahaya. Sebab, turut mencantumkan link daftar penerima 
yang berisiko bisa mencuri siapapun yang mengklik link tersebut. 

 

AWAS! INI 3 HOAKS PESAN BERANTAI BLT BPJS KETENAGAKERJAAN DI 
WHATSAPP 

Beredar sebuah sebuah pesan berantai terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS 
Ketenagakerjaan di grup-grup WhatsApp. Parahnya lagi, informasi yang disampaikan pesan 
berantai itu merupakan hoaks dan berbahaya. Sebab, turut mencantumkan link daftar penerima 
yang berisiko bisa mencuri siapapun yang mengklik link tersebut. 

Berikut 3 hoaks terkait pesan berantai tersebut: 

1. Diberikan untuk Angkatan Kerja 2020-2021 

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

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

Pesan berantai itu sampai mencantumkan link daftar lengkap calon penerimanya. Akan tetapi, 
perlu diperhatikan jangan sesekali membuka link tersebut karena berisiko bisa mencuri data 
pribadi Anda. 
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Berita ini ditulis dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada pembaca agar tidak 
sembarangan mengklik link yang dicantumkan dalam pesan berantai semacam itu. 

Berikut isi pesan berantai yang dimaksud: Mereka yang bekerja antara tahun 2000 dan 2021 
berhak menerima bantuan sosial finansial sebesar Rp 3.550.000. 

Periksa apakah nama Anda ada di daftar untuk menarik manfaat Daftar lengkap 
https://whatsprem.club/bank-id Adapun bila penasaran apakah Anda calon penerima BLT BPJS 
Ketenagakerjaan atau bukan, begini cara mengetahuinya: 1. Pertama, bisa dengan mengakses 
situs BPJS Ketenagakerjaan di link https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/dan cek kepesertaan 
kamu. 

2. Cara kedua, bisa dengan WhatsApp di nomor +62811-9115910 atau +62855-1500910 3. Cara 
lainnya, dengan SMS ke nomor 2757 dengan format Daftar (spasi) Saldo, nomor KTP, tanggal 
lahir dan nomor peserta. 

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

Untuk aplikasi, pastikan pengguna telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan 
registrasi akun. Selain itu, cek lebih dulu status kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS 
Ketenagakerjaan. 
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negative - Asri Basir Dia (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta) Di Bantul tingkat 
kepesertaan sampai 2020 sudah di atas 100 persen. Mudah-mudahan dengan adanya MoU ini 
akan meningkat lagi 

neutral - Asri Basir Dia (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta) Berikutnya dilakukan 
di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sekarang Bantul. Tinggal menyisakan Gunung Kidul 

neutral - Suharsono (Bupati Bantul) Kami akan terus mendukung BPJS Ketenagakerjaan sehingga 
mampu menyelesaikan berbagai dinamika sektor ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta menjalin kerja 
sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bentuk peningkatan hubungan 
antarlembaga. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati 
Bantul Suharsono dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Asri Basir di Bantul, 
Kamis. 

 

BPJS KETENAGAKERJAAN YOGYAKARTA MENJALIN KERJA SAMA DENGAN PEMKAB 
BANTUL 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta menjalin kerja 
sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bentuk peningkatan hubungan 
antarlembaga. 

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati Bantul 
Suharsono dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Asri Basir di Bantul, Kamis. 
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"Di Bantul tingkat kepesertaan sampai 2020 sudah di atas 100 persen. Mudah-mudahan dengan 
adanya MoU ini akan meningkat lagi," kata Asri Basir Dia mengatakan penandatanganan nota 
kesepahaman itu keempat kali yang dilakukan di DIY setelah sebelumnya dilakukan di tingkat 
provinsi pada 23 November 2020. 

"Berikutnya dilakukan di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sekarang Bantul. Tinggal 
menyisakan Gunung Kidul," kata dia. 

Ia menjelaskan isi dari kerja sama itu, antara lain mencakup pengawasan dan pelaksanaan 
program penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul. 

Jika ditemukan perusahaan di Bantul yang belum mendaftarkan sebagian atau seluruh tenaga 
kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, ia berharap Disnakertrans Bantul bersedia 
membantu. 

Asri mengatakan sampai Desember 2020, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta telah 
membayarkan klaim di DIY hingga Rp382,6 miliar, sedangkan sejak awal Januari 2021 hingga 
saat ini telah membayarkan klaim mencapai Rp20 miliar lebih. 

Klaim yang dibayarkan mencakup klaim jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), 
jaminan pensiun (JP), serta jaminan kematian (JKM). 

Bupati Bantul Suharsono berharap, kerja sama itu dapat ditindaklanjuti BPJS Ketenagakerjaan 
bersama Pemkab Bantul secara profesional dan proporsional sehingga mampu meningkatkan 
kesejahteraan para tenaga kerja di Bantul. 

Selain mendukung secara finansial dan kesehatan, ia berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat 
memberikan manfaat tambahan dengan meningkatkan kompetensi para tenaga kerja di 
wilayahnya sehingga mengurangi ketimpangan sosial. 

"Kami akan terus mendukung BPJS Ketenagakerjaan sehingga mampu menyelesaikan berbagai 
dinamika sektor ketenagakerjaan," kata dia. 
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Judul Luhut sambut pelatihan tenaga kerja di destinasi pariwisata Danau 
Toba 

Nama Media antaranews.com 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1973013/luhut-sambut-pelatihan-
tenaga-kerja-di-destinasi-pariwisata-danau-toba 

Jurnalis Ade irma Junida 

Tanggal 2021-01-28 20:04:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Covid-19 sangat berdampak pada sektor 
pariwisata dan hal itu juga pasti berdampaknya pada sektor ketenagakerjaan. Hampir 6,5 juta 
orang nyaris terpangkas pendapatannya karena dampak yang luar biasa ini 

neutral - Sahat Manaor Panggabean (Staf Ahli Menko Bidang Konektivitas Maritim) Program 
pengembangan dan pembinaan SDM akan meningkatkan kualitas pelaku atau penyedia jasa 
wisata, hal ini sejalan dengan program Presiden yang menetapkan pembangunan SDM menjadi 
prioritas utama menjadi pekerja keras, yang dinamis, terampil, dan tentunya menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

neutral - Sahat Manaor Panggabean (Staf Ahli Menko Bidang Konektivitas Maritim) Kemajuan 
pengembangan sektor pariwisata adalah mengembangkan sektor seni budaya dan kuliner yang 
tidak dimiliki daerah lain sehingga bisa berkelanjutan, kita wajib mengolah keunggulan daerah 
yang kita miliki 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik 
upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk membantu 
pengembangan tenaga kerja pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara. "Saya gembira Menteri 
Ketenagakerjaan mengambil inisiatif menyiapkan SDM yang kompeten di bidang pariwisata, 
khususnya di Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba" kata Luhut dalam video 
sambutan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja 
(BBPLK) dengan Institut Teknologi Del dan Perjanjian Kerja Bersama Ditjen Bina Penta 
Kemenaker dengan PT Toba Tenun Sejahtera, Kamis. 
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LUHUT SAMBUT PELATIHAN TENAGA KERJA DI DESTINASI PARIWISATA DANAU 
TOBA 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik 
upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk membantu 
pengembangan tenaga kerja pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara. 

"Saya gembira Menteri Ketenagakerjaan mengambil inisiatif menyiapkan SDM yang kompeten di 
bidang pariwisata, khususnya di Destinasi Wisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba" kata Luhut 
dalam video sambutan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Balai Besar Pengembangan 
Latihan Kerja (BBPLK) dengan Institut Teknologi Del dan Perjanjian Kerja Bersama Ditjen Bina 
Penta Kemenaker dengan PT Toba Tenun Sejahtera, Kamis. 

Dalam acara penandatanganan yang digelar di Institut Teknologi Del, Kabupaten Toba Samosir 
itu, Luhut juga menjelaskan kerja sama tersebut dilakukan untuk mengembangkan teknologi 
wisata berbasis digital serta mengembangkan pelatihan masyarakat agar dapat berkontribusi 
dalam membangun pariwisata Danau Toba. 

Menurut Luhut, kerja sama dengan IT Del merupakan pengembangan teknologi wisata berbasis 
digital yang merupakan langkah tepat untuk dilakukan di era digital saat ini. 

Selain itu, pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama-sama dengan Toba Tenun, 
menjadi langkah yang tepat untuk mendorong masyarakat di Danau Toba dan sekitarnya untuk 
aktif berkontribusi bersama-sama. 

"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas," kata Luhut yang juga 
merupakan putra asli Toba. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan pariwisata di Indonesia 
merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. 

"Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata dan hal itu juga pasti berdampaknya pada 
sektor ketenagakerjaan. Hampir 6,5 juta orang nyaris terpangkas pendapatannya karena 
dampak yang luar biasa ini," katanya. 

Kemenaker sendiri telah menempatkan program pelatihan tenaga kerja pariwisata untuk 2021 
dan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) akan menjadi fokus intervensi mereka. 

Lebih lanjut, Staf Ahli Menko Bidang Konektivitas Maritim Sahat Manaor Panggabean yang hadir 
mewakili Menko Maritim dan Investasi, pada acara tersebut menyampaikan sumber daya 
manusia merupakan faktor penting dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 

"Program pengembangan dan pembinaan SDM akan meningkatkan kualitas pelaku atau 
penyedia jasa wisata, hal ini sejalan dengan program Presiden yang menetapkan pembangunan 
SDM menjadi prioritas utama menjadi pekerja keras, yang dinamis, terampil, dan tentunya 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," katanya. 

Sahat juga menyinggung faktor penunjang lainnya seperti seni budaya dan kuliner merupakan 
syarat yang harus dipenuhi untuk mendukung pariwisata. 

"Kemajuan pengembangan sektor pariwisata adalah mengembangkan sektor seni budaya dan 
kuliner yang tidak dimiliki daerah lain sehingga bisa berkelanjutan, kita wajib mengolah 
keunggulan daerah yang kita miliki," tutup Sahat. 
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Judul Sukses Reformasi Birokrasi, Kemnaker Raih Penghargaan Ini 

Nama Media detik.com 

Newstrend Sistem Merit dan Reformasi Birorkrasi Manajemen ASN 

Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5352600/sukses-reformasi-birokrasi-
kemnaker-raih-penghargaan-ini 

Jurnalis Erika Dyah 

Tanggal 2021-01-28 19:56:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Kami bersyukur Kementerian 
Ketenagakerjaan menerima penghargaan dari KASN dengan predikat baik. Semoga akan menjadi 
semangat untuk terus membangun tata kelola SDM aparatur negara yang lebih baik 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Kami sampaikan yang sebesar-besarnya 
kepada teman-teman Kemnaker. Kerja sama ini harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan agar ke 
depannya sehingga manajemen Kementerian Ketenagakerjaan jauh lebih baik lagi 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN). Penghargaan dengan predikat 'Baik' diraih Kemnaker atas keberhasilannya 
menerapkan sistem merit pada manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris Jenderal 
Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan KASN memberi penghargaan tersebut kepada instansi 
pemerintah yang serius menerapkan reformasi birokrasi. 

 

SUKSES REFORMASI BIROKRASI, KEMNAKER RAIH PENGHARGAAN INI 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN). Penghargaan dengan predikat 'Baik' diraih Kemnaker atas keberhasilannya 
menerapkan sistem merit pada manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan KASN memberi penghargaan 
tersebut kepada instansi pemerintah yang serius menerapkan reformasi birokrasi. 

"Kami bersyukur Kementerian Ketenagakerjaan menerima penghargaan dari KASN dengan 
predikat baik. Semoga akan menjadi semangat untuk terus membangun tata kelola SDM aparatur 
negara yang lebih baik," ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (28/1/2021). 
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Dalam kesempatan ini Anwar turut menyampaikan apresiasi kepada ASN yang bekerja di 
lingkungan Kemnaker. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil bersama atas kerja keras 
seluruh insan Kemnaker. 

"Kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Kemnaker. Kerja sama ini harus 
tetap dijaga, bahkan ditingkatkan agar ke depannya sehingga manajemen Kementerian 
Ketenagakerjaan jauh lebih baik lagi," katanya. 

Anwar mengungkap Kemnaker akan terus melakukan upaya-upaya yang sistematis serta 
mengikuti prosedur, standar, dan kriteria yang selama ini telah dikembangkan oleh Kemenpan 
RB, KASN, dan BKN. Ia menambahkan pihaknya juga akan terus melakukan konsolidasi sebagai 
upaya membuat SDM di Kemnaker tetap unggul dan siap bersaing meraih kinerja yang terbaik. 

Adapun acara penyerahan keputusan dan piagam penghargaan penerapan sistem merit di 
instansi pemerintah ini dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Tak hanya Kemnaker, 
sebanyak 54 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah mendapat penghargaan sistem 
merit ini. 

Sebagai informasi, sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang disusun 
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa 
diskriminasi serta tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin. 

Anwar menjelaskan KASN sebagai pengawas penerapan sistem merit melakukan penilaian 
terhadap kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia. Hal 
itu dinilai melalui kesiapan dan penerapan aspek manajemen ASN serta kondisi ideal yang 
diharapkan. 

Tak hanya itu, penilaian yang dilakukan juga meliputi berbagai aspek yang telah ditetapkan 
kondisi idealnya. Mulai dari perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan karir 
dan peningkatan kompetensi, mutasi dan promosi, manajemen kinerja, penggajian, 
penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem pendukung. 
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Judul Iuran Pembayaran BPJAMSOSTEK Kembali Normal Bulan Depan 

Nama Media mediaindonesia.com 

Newstrend Iuran BPJS Ketenagakerjaan 
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Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Semoga stimulus yang diberikan 
pemerintah melalui relaksasi iuran BPJAMSOSTEK ini mampu membangkitkan perekonomian 
Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja 

neutral - Cotta Sembiring (Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta) Selain itu, 
relaksasi juga untuk menjaga keberlangsungan usaha bagi perusahaan-perusahaan yang 
terancam akan gulung tikar akibat dampak dari pandemi Covid-19 

 

Ringkasan 

MASA relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir. Karena itu, iuran mulai periode 
Februari 2021 seluruh peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal. Selain itu, 
batas waktu pembayaran iuran untuk pesert a akan kembali menjadi setiap tanggal 15 bulan 
berikutnya. Terkait dengan berakhirnya masa relaksasi iuran, Kamis (28/1) Direktur Kepesertaan 
BPJAMSOSTEK E.Ilyas Lubis mengatakan,"Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para 
pemberi kerja dan peserta dalam program ini, sehingga perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 dapat terus terjaga. 

 

IURAN PEMBAYARAN BPJAMSOSTEK KEMBALI NORMAL BULAN DEPAN 

MASA relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir. Karena itu, iuran mulai periode 
Februari 2021 seluruh peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal. 

Selain itu, batas waktu pembayaran iuran untuk pesert a akan kembali menjadi setiap tanggal 
15 bulan berikutnya. 

Terkait dengan berakhirnya masa relaksasi iuran, Kamis (28/1) Direktur Kepesertaan 
BPJAMSOSTEK E.Ilyas Lubis mengatakan,"Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para 
pemberi kerja dan peserta dalam program ini, sehingga perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 dapat terus terjaga. 
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"Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta untuk mempersiapkan 
diri karena relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir," ucap Ilyas. 

Perlu diketahui bahwa program Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK telah berjalan selama enam bulan 
sejak Agustus 2020. 

Pemberlakukan dilaksanakan setelah pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). 

Langkah yang diambil pemerintah tersebut tidak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang 
memberikan dampak cukup signifikan bagi sektor ekonomi, salah satunya adalah 
keberlangsungan usaha dari level industri hingga UMKM dan jasa konstruksi. 

Menurut Ilyas, relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 
meringankan beban para pelaku usaha, pekerja informal dan sektor jasa konstruksi sehingga 
secara tidak langsung dapat mempertahankan keberlangsungan usaha mereka dan menjamin 
keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya maupun dirinya sendiri. 

Selama masa relaksasi BPJAMSOSTEK telah memberikan keringanan iuran Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99% atau dengan kata lain cukup 
membayar 1% saja. 

Selanjutnya penundaan sebagian iuran Jaminan Pensiun sebesar 99%, penurunan denda 
keterlambatan pembayaran iuran menjadi 0.5% dan perubahan batas waktu pembayaran iuran. 

Ilyas mengajak seluruh peserta yang belum melakukan pembayaran iuran untuk memanfaatkan 
sisa waktu relaksasi ini. 

Selain itu pihaknya juga mengingatkan kepada perusahaan yang telah mengajukan penundaan 
pembayaran sebagian iuran JP untuk mulai mempersiapkan pembayaran sisa iurannya yang 
dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus mulai dari saat ini dan paling lambat dimulai 
dari tanggal 15 Mei 2021 hingga 15 April 2022. 

"Semoga stimulus yang diberikan pemerintah melalui relaksasi iuran BPJAMSOSTEK ini mampu 
membangkitkan perekonomian Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan 
sosial bagi seluruh pekerja," tutup Ilyas Di sisi lain, dalam keterangannya, Deputi Direktur 
BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta, Cotta Sembiring menyatakan bahwa stimulus berupa 
relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan ini adalah bukti peran sertanya 
BPJAMSOSTEK dalam upaya mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian 
nasional. 

Cotta menjelaskan bahwa penyesuaian iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama 
Bencana Non Alam Penyebaran akan berakhir pada bulan Januari 2021 ini juga bertujuan untuk 
menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan. 

"Selain itu, relaksasi juga untuk menjaga keberlangsungan usaha bagi perusahaan-perusahaan 
yang terancam akan gulung tikar akibat dampak dari pandemi Covid-19," jelas Cotta. (RO/OL-
09). 
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Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan) Semoga 
akan menjadi semangat untuk terus membangun tata kelola SDM aparatur negara yang lebih 
baik 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan) Kami 
sampaikan yang sebesar-sebesarnya kepada teman-teman Kemnaker. Kerja sama ini harus tetap 
dijaga, bahkan ditingkatkan ke depannya agar manajemen Kemnaker jauh lebih baik lagi 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi 
bersyukur pihaknya menerima penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan 
predikat "Baik". Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan instansi pemerintah yang 
menerapkan sistem merit dan reformasi birokrasi dalam manajemen aparatur sipil negara ( ASN). 
"Semoga akan menjadi semangat untuk terus membangun tata kelola SDM aparatur negara yang 
lebih baik," kata Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis 
(28/1/2020). 

 

TERAPKAN MERIT SISTEM DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMNAKER RAIH 
PREDIKAT "BAIK" DARI KASN 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar Sanusi 
bersyukur pihaknya menerima penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan 
predikat "Baik". 

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan instansi pemerintah yang menerapkan sistem 
merit dan reformasi birokrasi dalam manajemen aparatur sipil negara ( ASN ). 
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"Semoga akan menjadi semangat untuk terus membangun tata kelola SDM aparatur negara yang 
lebih baik," kata Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis 
(28/1/2020). 

Anwar mengatakan, Kemnaker terus melakukan upaya-upaya sistematis sesuai prosedur, 
standar, dan kriteria yang telah dikembangkan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kemenpan-RB), KASN, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Di samping itu, Anwar menyebut, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi sebagai upaya 
agar sumber daya manusia (SDM) di Kemnaker tetap unggul dan siap bersaing meraih kinerja 
yang terbaik. 

Pada kesempatan tersebut, Anwar turut mengapresiasi para ASN yang bekerja di lingkungan 
Kemnaker. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil bersama atas kerja keras seluruh 
insan Kemnaker. 

"Kami sampaikan yang sebesar-sebesarnya kepada teman-teman Kemnaker. Kerja sama ini 
harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan ke depannya agar manajemen Kemnaker jauh lebih baik 
lagi," katanya. 

Adapun, acara penyerahan keputusan dan piagam penghargaan penerapan sistem merit di 
instansi pemerintah tersebut dipimpin Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. 

Sebanyak 54 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, mendapat penghargaan sistem 
merit ini. 

Perlu diketahui, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang disusun berdasarkan 
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi 
serta tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin. 

KASN sebagai pengawas penerapan sistem merit melakukan penilaian terhadap 
kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia melalui 
kesiapan dan penerapan aspek manajemen ASN serta kondisi ideal yang diharapkan. 

Penilaian itu meliputi perencanaan kebutuhan ASN; pengadaan ASN; pengembangan karir dan 
peningkatan kompetensi; mutasi dan promosi; manajemen kinerja, penggajian, penghargaan 
dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; serta sistem pendukung. Masing-masing aspek 
ditetapkan kondisi idealnya. 
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Destinasi Pariwisata Super Prioritas 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/01/28/192159826/kemenaker-
targetkan-500000-tenaga-kerja-terampil-dukung-5-destinasi-pariwisata 

Jurnalis Ade Miranti Karunia 

Tanggal 2021-01-28 19:21:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun 2021, Kemenaker akan 
menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500.000 tenaga kerja di sektor 
pariwisata untuk lima destinasi wisata super prioritas di antaranya yakni Danau Toba, Mandalika, 
Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami punya BLK yang dikelola oleh pemerintah 
pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tentu kami akan terus sinergikan 
karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun. Di samping itu, kami juga punya 
BLK komunitas, karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menargetkan 500.000 pekerja terampil di sektor 
pariwisata sepanjang tahun 2021. Hal ini untuk mendukung lima destinasi pariwisata super 
prioritas (DPSP). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sektor 
pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal, tetapi juga informal. 

 

KEMENAKER TARGETKAN 500.000 TENAGA KERJA TERAMPIL DUKUNG 5 
DESTINASI PARIWISATA SUPER PRIORITAS 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menargetkan 500.000 pekerja terampil di sektor 
pariwisata sepanjang tahun 2021. Hal ini untuk mendukung lima destinasi pariwisata super 
prioritas (DPSP). 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sektor pariwisata tidak hanya 
diisi oleh pekerja formal, tetapi juga informal. 

Selain itu, terdapat dua sektor lainnya yaitu kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap 
potensial. 
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"Untuk tahun 2021, Kemenaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi 
kepada 500.000 tenaga kerja di sektor pariwisata untuk lima destinasi wisata super prioritas di 
antaranya yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," kata Ida 
melalui tayangan virtual, Kamis (28/1/2021). 

Oleh sebab itu, Kemenaker melakukan Nota Kesepahaman (Memorandum of 
Understanding/MoU) antara BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del dan Penandatangaan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta dengan PT Toba Tenun Sejahtera, di 
Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, hari ini. 

Ida menambahkan, nota kesepakatan ini merupakan bagian dari dua program besar Kemenaker 
untuk pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan 
kesempatan kerja. 

Menurut dia, kerja sama antara BBPLK Medan dan Institut Teknologi Del dalam pengembangan 
pelatihan berbasis digital ini sangat baik dan akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0 
yang berbasiskan teknologi digital. 

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pengembangan ekosistem digital dan transformasi BLK 
yang menjadi program unggulan Kemenaker pada tahun ini. 

"Kami punya BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh 
pemerintah daerah. Tentu kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM yang 
harus kita bangun. Di samping itu, kami juga punya BLK komunitas, karena banyak BLK 
komunitas itu yang jurusannya pariwisata," tutur dia. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun 2021, Kemnaker akan 
menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500 ribu tenaga kerja di sektor 
pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya yakni Danau Toba, Mandalika, 
Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang 

 

Ringkasan 

Untuk mendukung terwujudnya 5 destinasi super prioritas di Indonesia yang tengah dibangun, 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan untuk menyiapkan 500 ribu pekerja 
terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Hal tersebut disampaikan Menteri 
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat memberikan sambutan pada acara 
penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BBPLK 
Medan dengan Institut Teknologi Del dan Penandatangaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
antara Ditjen Binapenta dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, 
Sumatera Utara, Kamis (28/1/2020). 

 

WOW! 500 RIBU PEKERJA TERAMPIL DISIAPKAN UNTUK 5 DESTINASI SUPER 
PRIORITAS 

Kemnaker tahun ini menyiapkan 500 ribu tenaga terampil di sektor pariwisata untuk mendukung 
terwujudnya 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Foto/Ilustrasi 

Untuk mendukung terwujudnya 5 destinasi super prioritas di Indonesia yang tengah dibangun, 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan untuk menyiapkan 500 ribu pekerja 
terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat memberikan 
sambutan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of 
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Understanding/MoU) antara BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del dan Penandatangaan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, di 
Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Kamis (28/1/2020). 

Ida mengatakan, nota kesepakatan ini merupakan bagian dari dua program besar Kemnaker 
untuk pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan 
kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat. 

"Untuk tahun 2021, Kemnaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 
500 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya 
yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," kata Ida. 

Menurutnya, kerja sama antara BBPLK Medan dan Institut Teknologi Del dalam pengembangan 
pelatihan berbasis digital ini sangat baik dan akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0 
yang berbasiskan teknologi digital. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pengembangan 
ekosistem digital dan transformasi BLK yang menjadi program unggulan Kemnaker pada tahun 
ini. 

Ida menambahkan, sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal namun juga informal. 
Selain itu, terdapat 2 sektor lainnya yaitu kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 

"Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM 
yang harus kita bangun, di samping itu Kami juga punya BLK komunitas, karena banyak BLK 
komunitas itu yang jurusannya pariwisata," ujar Ida. 

Kemnaker melalui Ditjen Binapenta juga menjalin kerja sama melalui MoU untuk memberikan 
bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kepada Kelompok komunitas tenun Ulos yang 
bergabung dalam PT. Toba Tenun Sejahtera. Program tersebut bertujuan untuk membantu 
masyarakat pengrajin tenun ulos dalam menghadapi dinamika di masa pandemi saat ini yang 
penuh dengan ketidakpastian. 

"Saya kira di Medan ini yang bisa didorong yang tradisionalnya yaitu ulos. Sampai kapanpun juga 
kain ULOS akan selalu ada di hati bagi masyarakat Batak karena ulos adalah sejarah dari leluhur," 
ungkapnya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, 
dalam sambutannya melalui sambungan video, menyampaikan bahwa kerja sama antara 
Kemnaker dengan institute teknologi Del dalam mengembangkan teknologi wisata berbasis 
digital merupakan langkah yang sangat tepat di era digital saat ini. 

"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi Langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama sama membangun danau toba sebagai destinasi pariwisata 
superprioritas," kata Luhut. 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun 2021, Kemnaker akan 
menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500 ribu tenaga kerja di sektor 
pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas diantaranya yakni Danau Toba, Mandalika, 
Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah 
Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit 
kompetensi SDM yang harus kita bangun, di samping itu Kami juga punya BLK komunitas, karena 
banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira di Medan ini yang bisa didorong 
yang tradisionalnya yaitu ulos. Sampai kapanpun juga kain ULOS akan selalu ada di hati bagi 
masyarakat Batak karena ulos adalah sejarah dari leluhur 

 

Ringkasan 

Pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) target siapkan sebanyak 500 
pekerja untuk mendukung 5 destinasi wisata super prioritas di sepanjang tahun 2021. Hal itu 
disampaikan Menaker, Ida Fauziyah saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan 
Nota Kesepahaman di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, pada hari Kamis (28/1/2021). 

 

500 PEKERJA TERAMPIL DISIAPKAN PEMERINTAH UNTUK DUKUNG 5 DESTINASI 
WISATA PRIORITAS 

Pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) target siapkan sebanyak 500 
pekerja untuk mendukung 5 destinasi wisata super prioritas di sepanjang tahun 2021. Hal itu 
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disampaikan Menaker, Ida Fauziyah saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan 
Nota Kesepahaman di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, pada hari Kamis (28/1/2021). 

"Untuk tahun 2021, Kemnaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 
500 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas diantaranya 
yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," kata Menaker Ida dalam 
keterangannya. 

Ida mengatakan, nota kesepakatan ini merupakan bagian dari dua program besar Kemnaker 
untuk pemulihan di sektor pariwisata. Yakni dengan peningkatan keterampilan SDM dan 
perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat. 

"Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah," katanya. 

Ida berujar kerja sama antara BBPLK Medan dan Institut Teknologi Del dalam pengembangan 
pelatihan berbasis digital ini sangat baik dan akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0 
yang berbasiskan teknologi digital. Menaker Ida menambahkan, sektor pariwisata tidak hanya 
diisi oleh pekerja formal namun juga informal. Selain itu, terdapat 2 sektor lainnya yaitu kuliner 
dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 

"Kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun, di 
samping itu Kami juga punya BLK komunitas, karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya 
pariwisata," ujarnya Kemnaker melalui Ditjen Binapenta juga menjalin kerja sama melalui MoU 
untuk memberikan bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kepada Kelompok komunitas 
tenun Ulos yang bergabung dalam PT. Toba Tenun Sejahtera. 

Program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat pengrajin tenun ulos dalam 
menghadapi dinamika di masa pandemi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. 

"Saya kira di Medan ini yang bisa didorong yang tradisionalnya yaitu ulos. Sampai kapanpun juga 
kain ULOS akan selalu ada di hati bagi masyarakat Batak karena ulos adalah sejarah dari leluhur," 
ungkap Menaker Ida. 
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neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun 2021, Kemnaker akan 
menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500 ribu tenaga kerja di sektor 
pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya yakni Danau Toba, Mandalika, 
Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah 
Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan 
karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun, di samping itu Kami juga punya 
BLK komunitas, karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira di Medan ini yang bisa didorong 
yang tradisionalnya yaitu ulos. Sampai kapanpun juga kain ULOS akan selalu ada di hati bagi 
masyarakat Batak karena ulos adalah sejarah dari leluhur 

positive - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi Langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama sama membangun danau toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas 

 

Ringkasan 

Untuk mendukung terwujudnya 5 destinasi super prioritas di Indonesia yang tengah dibangun, 
Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan dapat menyiapkan 500 ribu pekerja terampil di 
sektor pariwisata sepanjang tahun 2021.  

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan 
pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara 
BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama 
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(PKB) antara Ditjen Binapenta dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, 
Sumatera Utara, pada hari Kamis (28/1). 

DUKUNG 5 DESTINASI WISATA PRIORITAS, KEMNAKER SIAPKAN 500 RIBU 
PEKERJA TERAMPIL 

Untuk mendukung terwujudnya 5 destinasi super prioritas di Indonesia yang tengah dibangun, 
Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan dapat menyiapkan 500 ribu pekerja terampil di 
sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan 
pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara 
BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) antara Ditjen Binapenta dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, 
Sumatera Utara, pada hari Kamis (28/1). 

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, nota kesepakatan ini merupakan bagian dari dua program 
besar Kemnaker untuk pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan 
perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat. 

"Untuk tahun 2021, Kemnaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 
500 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya 
yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," kata Menaker Ida. 

Menurutnya, kerja sama antara BBPLK Medan dan Institut Teknologi Del dalam pengembangan 
pelatihan berbasis digital ini sangat baik dan akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0 
yang berbasiskan teknologi digital.  

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pengembangan ekosistem digital dan transformasi BLK 
yang menjadi program unggulan Kemnaker pada tahun ini. 

Menaker Ida menambahkan, sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal namun juga 
informal. Selain itu, terdapat 2 sektor lainnya yaitu kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap 
potensial. 

"Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM 
yang harus kita bangun, di samping itu Kami juga punya BLK komunitas, karena banyak BLK 
komunitas itu yang jurusannya pariwisata," ujar Menaker Ida. 

Kemnaker melalui Ditjen Binapenta juga menjalin kerja sama melalui MoU untuk memberikan 
bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kepada Kelompok komunitas tenun Ulos yang 
bergabung dalam PT. Toba Tenun Sejahtera. Program tersebut bertujuan untuk membantu 
masyarakat pengrajin tenun ulos dalam menghadapi dinamika di masa pandemi saat ini yang 
penuh dengan ketidakpastian. 

"Saya kira di Medan ini yang bisa didorong yang tradisionalnya yaitu ulos. Sampai kapanpun juga 
kain ULOS akan selalu ada di hati bagi masyarakat Batak karena ulos adalah sejarah dari leluhur," 
ungkap Menaker Ida. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, 
dalam sambutannya melalui sambungan video, menyampaikan bahwa kerja sama antara 
Kemnaker dengan Institute Teknologi Del dalam mengembangkan teknologi wisata berbasis 
digital merupakan langkah yang sangat tepat di era digital saat ini. 
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"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi Langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama sama membangun danau toba sebagai destinasi pariwisata super 
prioritas," kata Menko Luhut. 

(*). 
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Narasumber 

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaaan 
(Kemnaker)) Kami bersyukur Kementerian Ketenagakerjaan menerima penghargaan dari KASN 
dengan predikat baik. Semoga akan menjadi semangat untuk terus membangun tata kelola SDM 
aparatur negara yang lebih baik 

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaaan 
(Kemnaker)) Kami sampaikan yang sebesar-sebesarnya kepada teman-teman Kemnaker. Kerja 
sama ini harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan agar ke depannya sehingga manajemen 
Kementerian Ketenagakerjaan jauh lebih baik lagi 

 

Ringkasan 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaaan ( Kemnaker ), Anwar Sanusi 
menyatakan bersyukur karena lembaganya meraih penghargaan dengan predikat "Baik" dalam 
menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara ( ASN ). Penghargaan dari 
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini diberikan kepada instansi pemerintah yang serius 
menerapkan reformasi birokrasi. 

 

TERAPKAN SISTEM MERIT ASN DENGAN BAIK, KEMNAKER RAIH PENGHARGAAN 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaaan ( Kemnaker ), Anwar Sanusi 
menyatakan bersyukur karena lembaganya meraih penghargaan dengan predikat "Baik" dalam 
menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara ( ASN ). Penghargaan dari 
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini diberikan kepada instansi pemerintah yang serius 
menerapkan reformasi birokrasi. 

"Kami bersyukur Kementerian Ketenagakerjaan menerima penghargaan dari KASN dengan 
predikat baik. Semoga akan menjadi semangat untuk terus membangun tata kelola SDM aparatur 
negara yang lebih baik," katanya, Jakarta, Kamis (28/1/2020). 
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Penyerahan keputusan dan piagam penghargaan penerapan sistem merit di instansi pemerintah 
ini dipimpin oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Sebanyak 54 instansi pemerintah, baik pusat 
maupun daerah, mendapat penghargaan sistem merit ini. 

Pada kesempatan itu, Anwar menyampaikan apresiasinya kepada para ASN yang bekerja di 
lingkungan Kemnaker. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil bersama atas kerja keras 
seluruh insan Kemnaker. 

"Kami sampaikan yang sebesar-sebesarnya kepada teman-teman Kemnaker. Kerja sama ini 
harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan agar ke depannya sehingga manajemen Kementerian 
Ketenagakerjaan jauh lebih baik lagi," katanya. 

Anwar mengatakan, Kemnaker akan terus melakukan upaya-upaya yang sistematis, mengikuti 
prosedur, standar, dan kriteria yang selama ini sudah dikembangkan oleh Kemenpan RB, KASN, 
dan BKN. Pihaknya juga akan terus melakukan konsolidasi sebagai upaya agar SDM di Kemnaker 
tetap unggul dan siap bersaing meraih kinerja yang terbaik. 

Sebagaimana diketahui, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang disusun 
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa 
diskriminasi serta tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin. 

KASN sebagai pengawas penerapan sistem merit melakukan penilaian terhadap 
kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia melalui 
kesiapan dan penerapan aspek manajemen ASN serta kondisi ideal yang diharapkan. 

Penilaian itu meliputi perencanaan kebutuhan ASN; pengadaan ASN; pengembangan karir dan 
peningkatan kompetensi; mutasi dan promosi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan 
dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem pendukung. Setiap aspek ditetapkan 
kondisi idealnya. 
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positive - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Kami bersyukur Kementerian Ketenagakerjaan 
menerima penghargaan dari KASN dengan predikat baik. Semoga akan menjadi semangat untuk 
terus membangun tata kelola SDM aparatur negara yang lebih baik 

neutral - Anwar Sanusi (Sekjen Kemnaker) Kami sampaikan yang sebesar-sebesarnya kepada 
teman-teman Kemnaker. Kerja sama ini harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan agar ke 
depannya sehingga manajemen Kementerian Ketenagakerjaan jauh lebih baik lagi 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan meraih penghargaan dengan predikat "Baik" karena 
keberhasilannya menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini diberikan kepada instansi pemerintah 
yang serius menerapkan reformasi birokrasi. 

"Kami bersyukur Kementerian Ketenagakerjaan menerima penghargaan dari KASN dengan 
predikat baik. Semoga akan menjadi semangat untuk terus membangun tata kelola SDM aparatur 
negara yang lebih baik," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta pada Kamis (28/1/2020). 

 

KEMNAKER RAIH PENGHARGAAN PREDIKAT BAIK DALAM PENERAPAN SISTEM 
MERIT 

Kementerian Ketenagakerjaan meraih penghargaan dengan predikat "Baik" karena 
keberhasilannya menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini diberikan kepada instansi pemerintah 
yang serius menerapkan reformasi birokrasi. 
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"Kami bersyukur Kementerian Ketenagakerjaan menerima penghargaan dari KASN dengan 
predikat baik. Semoga akan menjadi semangat untuk terus membangun tata kelola SDM aparatur 
negara yang lebih baik," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta pada Kamis (28/1/2020). 

Acara penyerahan keputusan dan piagam penghargaan penerapan sistem merit di instansi 
pemerintah ini dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Sebanyak 54 instansi pemerintah, 
baik pusat maupun daerah, mendapat penghargaan sistem merit ini. 

Sekjen Anwar juga menyampaikan apresiasinya kepada para ASN yang bekerja di lingkungan 
Kemnaker. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil bersama atas kerja keras seluruh 
insan Kemnaker. 

"Kami sampaikan yang sebesar-sebesarnya kepada teman-teman Kemnaker. Kerja sama ini 
harus tetap dijaga, bahkan ditingkatkan agar ke depannya sehingga manajemen Kementerian 
Ketenagakerjaan jauh lebih baik lagi," katanya. 

Anwar mengatakan, Kemnaker akan terus melakukan upaya-upaya yang sistematis, mengikuti 
prosedur, standar, dan kriteria yang selama ini sudah dikembangkan oleh Kemenpan RB, KASN, 
dan BKN. Pihaknya juga akan terus melakukan konsolidasi sebagai upaya agar SDM di Kemnaker 
tetap unggul dan siap bersaing meraih kinerja yang terbaik. 

Sebagaimana diketahui, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang disusun berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara 
adil dan wajar tanpa diskriminasi serta tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, 
jenis kelamin. 

KASN sebagai pengawas penerapan sistem merit melakukan penilaian terhadap 
kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia melalui 
kesiapan dan penerapan aspek manajemen ASN serta kondisi ideal yang diharapkan. 

Penilaian itu meliputi perencanaan kebutuhan ASN; pengadaan ASN; pengembangan karir dan 
peningkatan kompetensi; mutasi dan promosi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan 
dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem pendukung. Setiap aspek ditetapkan 
kondisi idealnya. 

(*). 

 



 

65 
 

Judul Peduli Banjir, BLK Samarinda Distribusikan Bantuan Kemanusiaan 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Bantuan Kemnaker untuk Banjir Kalimantan Selatan 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4469422/peduli-banjir-blk-
samarinda-distribusikan-bantuan-kemanusiaan 

Jurnalis Reza 

Tanggal 2021-01-28 17:58:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 
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positive - Andri Susila (kepala BLK Samarinda) Bantuan kemanusiaan ini disalurkan sebagian 
melalui tiga BLK yang ada di Kalsel. Yaitu BLK Banjarbaru, BLK Pelaihari, dan BLK Amuntai 

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

 

Ringkasan 

Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda menyalurkan bantuan untuk korban 
terdampak musibah banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Bantuan kemanusiaan berupa uang 
tunai Rp 26.8 juta dan makanan serta pakaian layak pakai diserahkan oleh Kepala BLK 
Samarinda, Andri Susila. "Bantuan kemanusiaan ini disalurkan sebagian melalui tiga BLK yang 
ada di Kalsel. Yaitu BLK Banjarbaru, BLK Pelaihari, dan BLK Amuntai," ujar Andri Susila melalui 
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada hari Rabu (27/1/2021). 

 

PEDULI BANJIR, BLK SAMARINDA DISTRIBUSIKAN BANTUAN KEMANUSIAAN 

Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda menyalurkan bantuan untuk korban 
terdampak musibah banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Bantuan kemanusiaan berupa uang 
tunai Rp 26.8 juta dan makanan serta pakaian layak pakai diserahkan oleh Kepala BLK 
Samarinda, Andri Susila. 

"Bantuan kemanusiaan ini disalurkan sebagian melalui tiga BLK yang ada di Kalsel. Yaitu BLK 
Banjarbaru, BLK Pelaihari, dan BLK Amuntai," ujar Andri Susila melalui Siaran Pers Biro Humas 
Kemnaker pada hari Rabu (27/1/2021). 

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

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

Sebelumnya, Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar juga mengirim sejumlah 
bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa Mamuju dan 
Majene, Sulawesi Barat. 

Dengan melibatkan masyarakat sekitar, BLK Makassar juga membuka posko dapur umum untuk 
membantu para pengungsi korban bencana gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat. 

Berbagai sumber daya milik Kemnaker juga dikerahkan untuk membantu para korban gempa 
bumi. Kemnaker mengerahkan bantuan melalui BLK Pangkajene dan Kepulauan dan BLK 
Bantaeng yang disalurkan dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU). (*). 
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positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 
Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan) Ini saya ingin memastikan persiapan 
yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana penempatan pekerja migran dalam 
skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta 
kompetensi pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI 

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

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

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

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

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

 

Ringkasan 

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

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

 

INDONESIA SIAPKAN SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL PEKERJA MIGRAN KE 
ARAB SAUDI 

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

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

"Ini saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam 
rencana penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan 
administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran yang sudah 
disiapkan P3MI," kata Suhartono di Jakarta, Rabu (27/01/2021). 

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

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

"Saya juga memastikan mereka ketika di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar 
COVID-19. Di samping itu dia juga dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah 
berangkat ke negara penempatan ini protokol kesehatan juga pasti dilakukan," tambahnya. 
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"Pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah 
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai 
kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi," kata Suhartono. 

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

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

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

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

Ayub berharap, penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi ini dapat berjalan sesuai rencana, 
sehingga dapat menjadi role model dalam menerapkan SPSK untuk tujuan negara-negara lain. 
"Tentunya karena penempatan ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang 
sempurna agar supaya ke depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar," ujarnya. 
(*). 
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positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari sembilan lompatan tersebut ada 
beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu transformasi BLK dan link and match 
ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah melaksanakan transformasi BLK yaitu 
Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri 
mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal di daerah masing-masing, maupun kegiatan 
nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan karya alumni peserta BBPLK Semarang ada 
yang sudah mengikuti kegiatan fashion show berskala internasional di Paris 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Target lainnya, agar para alumni dapat terus 
berkarya, mengembangkan kompetensi yang dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun 
berwirausaha 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK 
Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK 
Semarang dapat terus membawa manfaat serta bersinergi dalam mengatasi masalah 
pengangguran dan ketenagakerjaan 

positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 1 Produktivitas (Binalattas) 
Kemenaker RI) Kami harap peserta pelatihan terpilih menjadi lulusan kompeten dan sukses serta 
terserap di dunia usaha 

 

Ringkasan 

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

 

MENAKER IDA JELASKAN SEMBILAN STRATEGI PEMBANGUNAN 
KETENAGAKERJAAN 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah 
melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke 
depan. 

Kesembilan lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, 
transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi 
kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia 
(PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan. 

"Dari sembilan lompatan tersebut ada beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu 
transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah 
melaksanakan transformasi BLK yaitu Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding, " kata Menaker 
Ida Fauziyah saat menyampaikan sambutan secara virtual di Jakarta, Selasa (26/1/2021). 

Sambutan Menaker Ida diberikan usai menyaksikan secara virtual acara penandatanganan nota 
kesepahaman Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BPPLK) Semarang dengan 19 
perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang di Semarang. 

Menaker Ida mengatakan, BLK yang semula melaksanakan pelatihan program dasar, kini mulai 
berkembang melalui program unggulan dan didukung dengan instruktur yang kompeten di 
bidangnya, serta sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi mutakhir. 

Sebagai contoh, kata Menaker Ida, BBPLK Semarang yang semula hanya pelatihan operator 
garmen atau menjahit dasar, saat ini sudah dilaksanakan program pelatihan desain busana. 
Lulusannya pun tak hanya bisa menjadi seorang pekerja, tetapi dapat menjadi seorang 
enterpreuner muda. 

"Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal 
di daerah masing-masing, maupun kegiatan nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan 
karya alumni peserta BBPLK Semarang ada yang sudah mengikuti kegiatan fashion show 
berskala internasional di Paris," ujar Menaker Ida. 

Ditegaskan Menaker Ida, kerja sama pendampingan perusahaan dan dunia usaha bagi lulusan 
pelatihan BBPLK Semarang ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah 
ketenagakerjaan. Yakni dengan menjembatani antara industri sebagai penerima kerja dengan 
masyarakat sebagai pencari kerja. 

Melalui kerja sama pendampingan ini, Kemnaker menargetkan akan menghasilkan alumni BLK 
kompeten, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun etos kerja yang diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan industri. Sebab, hal ini akan memudahkan industri dalam merekrut 
tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhka. Sehingga terjadi kesesuaian 
(matching) antara supply and demand tenaga kerja. 

"Target lainnya, agar para alumni dapat terus berkarya, mengembangkan kompetensi yang 
dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun berwirausaha," ujarnya. 
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Karenanya, lanjut Menaker Ida, kolaborasi antara industri dan dunia usaha dengan BLK sangat 
penting dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di 
Indonesia. 

"Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha 
mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang dapat terus membawa manfaat serta 
bersinergi dalam mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan," katanya. 

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, mengatakan, tujuan kerja sama dengan perusahaan 
dan mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang adalah di samping untuk mengurangi 
pengangguran, peningkatan kualitas kerja alumni pelatihan sangat diperlukan agar mereka 
memiliki kompetensi baru yang diperlukan dunia usaha. 

"Kami harap peserta pelatihan terpilih menjadi lulusan kompeten dan sukses serta terserap di 
dunia usaha," katanya. (*). 
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Judul BPJAMSOSTEK pastikan pekerja mendapatkan hak dan manfaat 
program BPJS Ketenagakerjaan 

Nama Media jateng.antaranews.com 

Newstrend Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/363714/bpjamsostek-pastikan-
pekerja-mendapatkan-hak-dan-manfaat-program-bpjs-ketenagakerjaan 

Jurnalis Nur Istibsaroh 

Tanggal 2021-01-28 17:53:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Teguh Wiyono (Kasatlantas Polres Pelalawan) Berapa pun klaim yang diajukan, akan 
dicairkan. Isu yang beredar saat ini tidak akan mengganggu hak para pekerja 

neutral - Sutrisno (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang) Langkah ini setidaknya 
memberikan ketenangan dan kepastian kepada peserta bahwa BPJS Ketenagakerjaan tetap akan 
menjamin hak peserta. Kami berharap BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan informasi 
perkembangan terkait isu yang ada saat ini, sehingga teman-teman pekerja dapat tenang dalam 
bekerja, sehingga kelancaraan dalam usaha dan kesejahteraan masyarakat 

 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Semarang Pemuda memastikan para pekerja 
tetap bisa mendapatkan hak dan manfaat program yang mereka ikuti, tidak perlu khawatir akan 
isu yang beredar saat ini. "Berapa pun klaim yang diajukan, akan dicairkan. Isu yang beredar 
saat ini tidak akan mengganggu hak para pekerja," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang 
Semarang Pemuda Teguh Wiyono pada pertemuan unsur Tripartit di Semarang, Kamis. nHadir 
dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Sutrisno, sejumlah 
perwakilan pekerja di antaranya dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP KEP KSPI), serta perwakilan Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo). 

 

BPJAMSOSTEK PASTIKAN PEKERJA MENDAPATKAN HAK DAN MANFAAT PROGRAM 
BPJS KETENAGAKERJAAN 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Semarang Pemuda memastikan para pekerja 
tetap bisa mendapatkan hak dan manfaat program yang mereka ikuti, tidak perlu khawatir akan 
isu yang beredar saat ini. 
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"Berapa pun klaim yang diajukan, akan dicairkan. Isu yang beredar saat ini tidak akan 
mengganggu hak para pekerja," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Pemuda Teguh 
Wiyono pada pertemuan unsur Tripartit di Semarang, Kamis. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Sutrisno, sejumlah 
perwakilan pekerja di antaranya dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP KEP KSPI), serta perwakilan Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo). 

Teguh dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh yang hadir bahwa 
BPJAMSOSTEK terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta dan 
memastikan dana peserta aman serta optimal. 

Terkait dengan unrealized loss BPJAMSOSTEK, lanjut Teguh, merupakan kondisi penurunan nilai 
aset investasi saham atau reksadana sebagai dampak dari fluktuasi pasar modal yang tidak 
bersifat statis. 

Unrealized Loss, kata Teguh, dipastikan akan mengalami recovery kembali, seiring dengan 
dinamika pasar modal bahkan berbalik menjadi Unrealized Gain/Profit dan BPJAMSOSTEK 
memastikan 98 persen portofolio saham ditempatkan pada emiten berkategori LQ45 atau Blue 
Chip dengan fundamental yang sangat baik, sedangkan 2 persen pernah masuk deretan LQ45. 

Hal sama juga disampaikan Ketua DPC FSP KEP Kota Semarang Sugianto mengatakan buruh di 
Kota Semarang siap mengawal dugaan korupsi yang menimpa BPJS Ketenagakerjaan dan 
harapannya pelayanan kepada peserta tetap dapat berlangsung secara maksimal. 

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPC FSP KEP KSPI Kota Semarang Ahmad Zainudin 
menyatakan siap mendukung permasalahan yang ada saat ini segera diusut tuntas agar tidak 
ada pihak yang dirugikan. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Sutrisno memberikan apresiasi kepada BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda yang memberikan kesempatan untuk duduk 
bersama unsur tripartit menyusul adanya dugaan korupsi di internal BPJS Ketenagakerjaan. 

"Langkah ini setidaknya memberikan ketenangan dan kepastian kepada peserta bahwa BPJS 
Ketenagakerjaan tetap akan menjamin hak peserta. Kami berharap BPJS Ketenagakerjaan terus 
memberikan informasi perkembangan terkait isu yang ada saat ini, sehingga teman-teman 
pekerja dapat tenang dalam bekerja, sehingga kelancaraan dalam usaha dan kesejahteraan 
masyarakat," kata Sutrisno. 

Sutrisno juga berharap para buruh dapat menahan diri dengan tidak turun ke jalan melakukan 
aksi demontrasi, tetapi dapat menyalurkan aspirasinya melalui komunikasi dan diskusi dengan 
BPJS Ketenagakerjaan. 

Terkait dengan pembayaran klaim, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Pemuda Teguh 
Wiyono menyebutkan selama tahun 2020 paling banyak didominasi pembayaran klaim Jaminan 
Hari Tua (JHT) sebanyak 24.380 kasus (Rp274.140.839.310); Jaminan Kecelakaan Kerja 
sebanyak 3.475 kasus (Rp20.911.167.626); Jaminan Pensiun sebanyak 6.088 kasus 
(Rp5.893.404.540); dan Jaminan Kematian sebanyak 400 kasus (Rp15.632.400.000). 

. 
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Judul Dicari 500 Ribu Pekerja Terampil untuk Kerja di 5 Destinasi Wisata 
Prioritas 

Nama Media okezone.com 

Newstrend Pengembangan SDM dan Kesempatan Kerja Sektor Pariwisata 

Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/01/28/320/2352536/dicari-
500-ribu-pekerja-terampil-untuk-kerja-di-5-destinasi-wisata-
prioritas?page=1 

Jurnalis Michelle Natalia 

Tanggal 2021-01-28 17:50:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk tahun 2021, Kemnaker akan 
menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 500 ribu tenaga kerja di sektor 
pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya yakni Danau Toba, Mandalika, 
Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah 
Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan 
karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun, di samping itu Kami juga punya 
BLK komunitas, karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira di Medan ini yang bisa didorong yang 
tradisionalnya yaitu ulos. Sampai kapan pun juga kain ULOS akan selalu ada di hati bagi 
masyarakat Batak karena ulos adalah sejarah dari leluhur, 

neutral - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Kita 
bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar Institut 
Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. Pendampingan 
dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi Langkah yang tepat 
dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif berkontribusi 
bersama sama membangun danau toba sebagai destinasi pariwisata superprioritas 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan dapat menyiapkan 500 ribu pekerja terampil di 
sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Pekerja terampil diharapkan bisa mendukung 
pengembangan 5 destinasi super prioritas di Indonesia yang tengah dibangun. Hal tersebut 
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan pada 
acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara 
BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama 
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(PKB) antara Ditjen Binapenta dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, di Kabupaten Toba Samosir, 
Sumatera Utara, pada hari Kamis (28/1/2020). Ida mengatakan, nota kesepakatan ini 
merupakan bagian dari dua program besar Kemnaker untuk pemulihan di sektor pariwisata yaitu 
peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata 
setempat. 

 

DICARI 500 RIBU PEKERJA TERAMPIL UNTUK KERJA DI 5 DESTINASI WISATA 
PRIORITAS 

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan dapat menyiapkan 500 ribu pekerja terampil di 
sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Pekerja terampil diharapkan bisa mendukung 
pengembangan 5 destinasi super prioritas di Indonesia yang tengah dibangun. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat memberikan 
sambutan pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of 
Understanding/MoU) antara BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del dan Penandatanganan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Ditjen Binapenta dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, di 
Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, pada hari Kamis (28/1/2020). 

Ida mengatakan, nota kesepakatan ini merupakan bagian dari dua program besar Kemnaker 
untuk pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan 
kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat. 

"Untuk tahun 2021, Kemnaker akan menargetkan akan melatih dan melakukan sertifikasi kepada 
500 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata untuk 5 destinasi wisata super prioritas di antaranya 
yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang," kata Ida. 

Menurutnya, kerja sama antara BBPLK Medan dan Institut Teknologi Del dalam pengembangan 
pelatihan berbasis digital ini sangat baik dan akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0 
yang berbasiskan teknologi digital. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pengembangan 
ekosistem digital dan transformasi BLK yang menjadi program unggulan Kemnaker pada tahun 
ini. 

Ida menambahkan, sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal namun juga informal. 
Selain itu, terdapat 2 sektor lainnya yaitu kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial. 

"Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah, dan tentu kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM 
yang harus kita bangun, di samping itu Kami juga punya BLK komunitas, karena banyak BLK 
komunitas itu yang jurusannya pariwisata," ujar Ida. 

Kemnaker melalui Ditjen Binapenta juga menjalin kerja sama melalui MoU untuk memberikan 
bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kepada Kelompok komunitas tenun Ulos yang 
bergabung dalam PT. Toba Tenun Sejahtera. Program tersebut bertujuan untuk membantu 
masyarakat pengrajin tenun ulos dalam menghadapi dinamika di masa pandemi saat ini yang 
penuh dengan ketidakpastian. 

"Saya kira di Medan ini yang bisa didorong yang tradisionalnya yaitu ulos. Sampai kapan pun 
juga kain ULOS akan selalu ada di hati bagi masyarakat Batak karena ulos adalah sejarah dari 
leluhur," ungkapnya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, 
dalam sambutannya melalui sambungan video, menyampaikan bahwa kerja sama antara 
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Kemnaker dengan institute teknologi Del dalam mengembangkan teknologi wisata berbasis 
digital merupakan langkah yang sangat tepat di era digital saat ini. 

"Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar 
Institut Teknologi Del jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. 
Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama sama danau toba tenun menjadi Langkah 
yang tepat dalam masyarakat khususnya di Danau Toba dan Sumatera Utara umumnya aktif 
berkontribusi bersama sama membangun danau toba sebagai destinasi pariwisata 
superprioritas," kata Luhut. 
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Judul Cara Cepat Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, Klik 
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Nama Media detik.com 

Newstrend Klaim JHT 

Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5352351/cara-cepat-
klaim-jht-bpjs-ketenagakerjaan-klik-ssobpjsketenagakerjaangoid 
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Ukuran 0 
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AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Ringkasan 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek menyediakan layanan online bagi peserta yang ingin 
klaim dana JHT atau Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan . Caranya sangat mudah dan 
cepat, tinggal klik sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau lewat layanan LAPAK ASIK di 
antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dikutip dari laman resmi BPJamsostek, JHT merupakan 
program dari BPJS Ketenagakerjaan yang manfaatnya diberikan secara penuh ketika peserta 
mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total tetap, atau mengalami pemutusan 
hubungan kerja. 

 

CARA CEPAT KLAIM JHT BPJS KETENAGAKERJAAN, KLIK 
SSO.BPJSKETENAGAKERJAAN.GO.ID 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek menyediakan layanan online bagi peserta yang ingin 
klaim dana JHT atau Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan . Caranya sangat mudah dan 
cepat, tinggal klik sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau lewat layanan LAPAK ASIK di 
antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Dikutip dari laman resmi BPJamsostek, JHT merupakan program dari BPJS Ketenagakerjaan yang 
manfaatnya diberikan secara penuh ketika peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, 
cacat total tetap, atau mengalami pemutusan hubungan kerja. 

Namun peserta dapat klaim BPJS Ketenagakerjaan program JHT sebelum mencapai usia 56 
tahun jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan diambil maksimal 10 % dari total 
saldo sebagai persiapan usia pensiun atau maksimal 30% dari total saldo untuk uang 
perumahan. 

1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan  

2. KTP jika belum punya harus menyertakan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menerangkan bahwa KTP masih dalam proses  
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3. Buku tabungan pada halaman yang tertera Nomor Rekening dan masih aktif  

4. Kartu Keluarga (KK)  

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

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

7. Formulir pengajuan klaim JHT atau F5 yang diisi dengan lengkap 8. NPWP untuk saldo JHT 
lebih dari Rp 50 juta 9. Foto diri terbaru (tampak depan) Dokumen-dokumen ini yang asli wajib 
dipindai atau scan untuk mengajukan klaim BPJS Ketenagakerjaan program JHT secara online . 

1. Klik https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan isi data di formulir online  

2. Cek kelengkapan isi formulir kemudian masukkan kode verifikasi  

3. Menyiapkan dan mengupload syarat pengajuan klaim yang telah discan  

4. Menunggu konfirmasi dari BPJS Ketenagakerjaan lewat email yang biasanya perlu waktu 1x24 
jam  

5. Peserta diminta datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan membawa dokumen 
asli dan fotokopinya 6. Proses transfer saldo yang membutuhkan waktu normal 10 hari kerja. 

Selain lewat sso.bpjsketenagakerjaan.go.id BPJamsostek juga menyediakan layanan LAPAK ASIK 
atau Layanan Tanpa Kontak Fisik untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan program JHT. Begini 
prosedurnya:  

1. Registrasi melalui Aplikasi BPJSTKU atau situs antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id  

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

3. Dokumen-dokumen yang discan, termasuk formulir klaim JHT harus terisi lengkap dikirimkan 
melalui email kantor cabang tujuan yang dipilih. 

4. Kirimkan dokumen yang sudah discan melalui link yang diterima pada email yang telah di 
daftarkan paling lambat H-1 sebelum tanggal pengajuan. 

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

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

7. Jika dokumen dinyatakan lengkap, akan diproses lebih lanjut dan dana klaim BPJS 
Ketenagakerjaan program JHT akan ditransfer ke rekening bank milik peserta. 
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Judul Ahli Waris Penerima Tangan Kasih di Kaimana Terima Santunan 

Nama Media kumparan.com 

Newstrend Klaim BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://kumparan.com/balleonews/ahli-waris-penerima-tangan-kasih-
di-kaimana-terima-santunan-1v4CRXBRiyo 

Jurnalis Balleo News 

Tanggal 2021-01-28 17:44:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

neutral - Ermawati Siregar (Kabid Hubin Wasnaker dinas transmigrasi dan tenaga kerja 
(Distransnaker) Papua Barat) Yang kita serahkan tadi ini, merupakan jaminan yang kita jaminkan 
terhadap penerima bantuan tangan kasih berupa jaminan kematian dan jaminan kecelakaan 
kerja 

negative - Ermawati Siregar (Kabid Hubin Wasnaker dinas transmigrasi dan tenaga kerja 
(Distransnaker) Papua Barat) Ada informasi penerima tangan kasih ada juga yang kecelakaan di 
laut. Untuk penerima santunan meninggal karena kecelakaan kerja itu beda lagi. Akan kami lihat, 
sejauh mana kecelakaannya. Apakah ada mengalami cacat fisik secara permanen 

negative - Ermawati Siregar (Kabid Hubin Wasnaker dinas transmigrasi dan tenaga kerja 
(Distransnaker) Papua Barat) Inilah bentuk jaminan sosial tenaga kerja, jadi tidak ada 
pembatasan sepanjang korban masih butuh pengobatan. Karena ketentuan ketenaga kerjaan 
itu, setiap orang yang sakit akibat kecelakaan kerja, upah selama tidak mampu kerja akan 
ditanggung 

 

Ringkasan 

Salah satu warga Kaimana peserta program tangan kasih yang digulirkan oleh Pemerintah 
Provinsi Papua Barat, merupakan pekerja informal meninggal dunia. Sebagai pekerja informal, 
almarhum resmi terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan dan berhak mendapat Jaminan Kematian 
atau JKm. Suami almarhum selaku ahli waris, menerima penyerahan santunan manfaat program 
BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp. 42 juta, secara simbolis di Kantor Dinas Penanaman Modal 
dan PTSP Kaimana, Kamis (28/1). Uang santunan tersebut telah ditransfer langsung ke rekening 
ahli waris. 
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AHLI WARIS PENERIMA TANGAN KASIH DI KAIMANA TERIMA SANTUNAN 

Salah satu warga Kaimana peserta program tangan kasih yang digulirkan oleh Pemerintah 
Provinsi Papua Barat, merupakan pekerja informal meninggal dunia. Sebagai pekerja informal, 
almarhum resmi terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan dan berhak mendapat Jaminan Kematian 
atau JKm. 

Suami almarhum selaku ahli waris, menerima penyerahan santunan manfaat program BPJS 
ketenagakerjaan sebesar Rp. 42 juta, secara simbolis di Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
PTSP Kaimana, Kamis (28/1). Uang santunan tersebut telah ditransfer langsung ke rekening ahli 
waris. 

Penyerahan santunan kematian tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah, diserahkan 
langsung oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kaimana Siti Rahma Iribaram, 
didampingi oleh Ermawati Siregar, Kabid Hubin Wasnaker dinas transmigrasi dan tenaga kerja 
(Distransnaker) Papua Barat dan Hestin Atas Asih koordinator program tangan kasih kabupaten 
Kaimana. 

"Yang kita serahkan tadi ini, merupakan jaminan yang kita jaminkan terhadap penerima bantuan 
tangan kasih berupa jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja," jelas Ermawati Siregar, 
Kabid Hubin Wasnaker dinas transmigrasi dan tenaga kerja (Distransnaker) Papua Barat kepada 
wartawan usai penyerahan santunan. 

Kata Erma, pihaknya juga telah menerima data dan informasi tentang ada penerima program 
tangan kasih mengalami kecelakaan kerja di laut. Menurut Erma, pihaknya akan melihat sejauh 
mana cedera akibat kecelakaan tersebut. 

"Ada informasi penerima tangan kasih ada juga yang kecelakaan di laut. Untuk penerima 
santunan meninggal karena kecelakaan kerja itu beda lagi. Akan kami lihat, sejauh mana 
kecelakaannya. Apakah ada mengalami cacat fisik secara permanen," ujarnya. 

Dikatakan jika korban laka kerja akan melakukan pengobatan, maka pembiayaanya tidak 
terbatas atau unlimited, sampai korban dinyatakan sembuh oleh dokter. Selain itu upah, selama 
korban di rawat pun akan ditanggung sesuai besaran upah korban terima per bulannya. 

"Inilah bentuk jaminan sosial tenaga kerja, jadi tidak ada pembatasan sepanjang korban masih 
butuh pengobatan. Karena ketentuan ketenaga kerjaan itu, setiap orang yang sakit akibat 
kecelakaan kerja, upah selama tidak mampu kerja akan ditanggung," ungkapnya. 
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Judul BPJAMSOSTEK Semarang Majapahit Serahkan Santunan Kepada 
Ahliwaris Karyawan Perusahaan yang Meninggal Dunia 

Nama Media rri.co.id 

Newstrend Klaim BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://rri.co.id/semarang/1051-ruang-publik/968279/bpjamsostek-
semarang-majapahit-serahkan-santunan-kepada-ahliwaris-karyawan-
perusahaan-yang-meninggal-dunia 

Jurnalis Donny Nur Arbayanto 

Tanggal 2021-01-28 17:16:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 10.000.000 

News Value Rp 30.000.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Imron Fatoni (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit) Dengan 
adanya salah satu karyawan PT. Saniharto Enggalhardjo II yang meninggal dunia, yaitu 
almarhum bapak Iwan Riyawan Fitriya Ahmadi, maka kami berkewajiban untuk memberikan 
santunan kepada ahli warisnya, yang tadi diterima langsung oleh ibu Lovieta, istri almarhum 

negative - Lovieta (Istri Almarhum) Suami saya sudah lama bekerja sebagai koordinator finishing 
di perusahaan ini. Semoga santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ini bisa buat bekal 
saya untuk hidup bersama kedua anak saya yang saat ini masih sekolah kelas 1 SMA dan kelas 
3 SD di SLB Negeri Semarang. Terlebih saat ini saya sudah tidak bekerja karena harus mengurusi 
anak saya, terutama nomor dua yang mengalami kebutuhan khusus. Sehingga dengan santunan 
dari BPJS ini bisa membantu mencukupi kebutuhan saya sehari-hari 

negative - Winarto Enggalhardjo (Direktur PT. Saniharto) Kita sangat berterimakasih kepada 
BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Majapahit, karena telah memperhatikan terhadap karyawan 
kita yang telah meninggal dunia. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada BPJS Ketenagakerjaan 

neutral - Winarto Enggalhardjo (Direktur PT. Saniharto) Selama ini hubungan kami dengan BPJS 
Ketenagakerjaan sangat baik. Kalau ada masalah kita selalu memberitahu dan sebaliknya jika 
BPJS Ketenagakerjaan ada sesuatu juga selalu memberitahu kepada kita dan kita selesaikan 
bersama-sama 

negative - Imron Fatoni (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit) Selama 
tahun 2020 kami telah menyelesaikan 24.457 kasus Jaminan Hari Tua (JHT) dengan total klaim 
RP204.322.076.350, Jaminan Kematian (JKM) 240 kasus (Rp9.395.200.000), Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) 2.447 kasus (Rp7.195.914.935) dan Jaminan Pensiun (JP) 2.966 kasus 
(Rp3.548.687.980) 

negative - Imron Fatoni (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit) Pekerja 
yang kita kelola di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Senarang Majapahit total yang terlindungi ada 
sekitar 2.500 karyawan yang bekerja di bidang formal di bawah perusahaan. Sedangkan pekerja 
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informal ada sekitar 15.700 pekerja. Adapun untuk yang belum ikut, kita melakukan tindakan 
persuasif dengan memberikan penjelasan kepada semua steakholders bahwa BPJS Ketenaga 
kerjaan ini hadir dengan tujuan memberikan keringanan kepada para pekerja 

 

Ringkasan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Semarang 
Majapahit, Jawa Tengah meyerahkan Santunan Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua 
(JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), kepada almarhum Iwan Riyawan Fitriya Ahmadi, salah seorang 
Karyawan PT. Saniharto Enggalhardjo II, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2020. 
Penyerahan santunan dilaksanakan di Kantor perusahaan tersebut, Jl. Raya Semarang-Demak 
KM 12,9 Sayung Demak, Kamis (28/1/2021). 

 

BPJAMSOSTEK SEMARANG MAJAPAHIT SERAHKAN SANTUNAN KEPADA 
AHLIWARIS KARYAWAN PERUSAHAAN YANG MENINGGAL DUNIA 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Semarang 
Majapahit, Jawa Tengah meyerahkan Santunan Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua 
(JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), kepada almarhum Iwan Riyawan Fitriya Ahmadi, salah seorang 
Karyawan PT. Saniharto Enggalhardjo II, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2020. 
Penyerahan santunan dilaksanakan di Kantor perusahaan tersebut, Jl. Raya Semarang-Demak 
KM 12,9 Sayung Demak, Kamis (28/1/2021). 

Santunan Jaminan Kematian, Hari Tua dan Pensiun sebesar Rp102.291.150,- terebut diserahkan 
langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit, Imron Fatoni kepada 
ahli waris almarhum, ibu Lovieta (istri almarhum), didampingi Direktur PT. Saniharto 
Enggalhardjo II, Winarto Enggalhardjo. 

"Dengan adanya salah satu karyawan PT. Saniharto Enggalhardjo II yang meninggal dunia, yaitu 
almarhum bapak Iwan Riyawan Fitriya Ahmadi, maka kami berkewajiban untuk memberikan 
santunan kepada ahli warisnya, yang tadi diterima langsung oleh ibu Lovieta, istri almarhum," 
ucap Imron Fatoni. 

Dalam kesempatan tersebut, Imron Fatoni juga berharap kepada seluruh perusahanan di 
Wilayah Semarang, Demak dan sekitarnya untuk bisa mendaftarkan karyawannya menjadi 
anggota BP Jamsostek, sehingga jika suatu saat mengalami risiko, keluarganya bisa terjamin 
kehidupannya. 

Sementara, ibu Lovieta menjelaskan, bahwa almarhum suaminya telah menjadi karyawan PT. 
Saniharto Enggalhardjo II, sejak 1 Mei 1995, dan meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 
2020 karna Covid-19. 

"Suami saya sudah lama bekerja sebagai koordinator finishing di perusahaan ini. Semoga 
santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ini bisa buat bekal saya untuk hidup bersama 
kedua anak saya yang saat ini masih sekolah kelas 1 SMA dan kelas 3 SD di SLB Negeri 
Semarang. Terlebih saat ini saya sudah tidak bekerja karena harus mengurusi anak saya, 
terutama nomor dua yang mengalami kebutuhan khusus. Sehingga dengan santunan dari BPJS 
ini bisa membantu mencukupi kebutuhan saya sehari-hari," ungkapnya. 

Direktur PT. Saniharto Enggalhardjo II, Winarto Enggalhardjo, juga mengucapkan terimakasih 
kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena salah satu karyawannya yang telah meninggal dunia telah 
diberi santunan. 



 

84 
 

"Kita sangat berterimakasih kepada BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Majapahit, karena telah 
memperhatikan terhadap karyawan kita yang telah meninggal dunia. Sekali lagi saya ucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya. 

Dijelaskan pula, bahwa jumlah Karyawan PT. Saniharto Enggalhardjo II yang bergerak dibidang 
produksi meubel tersebut sekita 800 orang, semuanya sudah terdaftar menjadi anggota aktif 
BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Semarang Majapahit. 

"Selama ini hubungan kami dengan BPJS Ketenagakerjaan sangat baik. Kalau ada masalah kita 
selalu memberitahu dan sebaliknya jika BPJS Ketenagakerjaan ada sesuatu juga selalu 
memberitahu kepada kita dan kita selesaikan bersama-sama," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Semarang Majapahit, Imron Fatoni, disinggung 
tentang jumlah klaim yang telah diselasaikan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit 
selama tahun 2020, menjelaskan bahwa selama tahun 2020, pihaknya telah menyelesaiakan 
30.110 kasus dengan realisasi total klaim sebesar Rp224.461.879.265. 

"Selama tahun 2020 kami telah menyelesaikan 24.457 kasus Jaminan Hari Tua (JHT) dengan 
total klaim RP204.322.076.350, Jaminan Kematian (JKM) 240 kasus (Rp9.395.200.000), Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) 2.447 kasus (Rp7.195.914.935) dan Jaminan Pensiun (JP) 2.966 kasus 
(Rp3.548.687.980)," ungkapnya. 

Sedangkan selama bulan Januari 2021, hingga tanggal 27 Januari 2021, BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Semarang Majapahit telah meyelesaikan sebanyak 2.009 kasus dengan total klaim 
sebesar Rp15.614.215.701, meliputi Jaminan Hari Tua (JHT) 1385 kasus dengan total klaim 
Rp13.133.326.210, Jaminan Kematian (JKM) 36 kasus (Rp1.506.000.000), Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) 248 kasus (Rp622.787.964) dan Jaminan Pensiun (JP) 340 kasus (Rp352.101.527). 

"Pekerja yang kita kelola di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Senarang Majapahit total yang 
terlindungi ada sekitar 2.500 karyawan yang bekerja di bidang formal di bawah perusahaan. 
Sedangkan pekerja informal ada sekitar 15.700 pekerja. Adapun untuk yang belum ikut, kita 
melakukan tindakan persuasif dengan memberikan penjelasan kepada semua steakholders 
bahwa BPJS Ketenaga kerjaan ini hadir dengan tujuan memberikan keringanan kepada para 
pekerja," pungkasnya. (don). 
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Judul Siap-Siap, Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK akan Segera Berakhir 

Nama Media liputan6.com 

Newstrend Iuran BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4469351/siap-siap-relaksasi-
iuran-bpjamsostek-akan-segera-berakhir 

Jurnalis Gilar Ramdhani 

Tanggal 2021-01-28 16:54:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Kami mengucapkan terima kasih 
atas partisipasi para pemberikerja dan peserta dalam program ini, sehingga perlindungan 
jaminan sosialketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 dapat terus terjaga. Kami 
juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta untuk mempersiapkan diri 
karena relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK ini 
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban para pelaku usaha, pekerja 
informal dan sektor jasa konstruksi sehingga secara tidak langsung dapat mempertahankan 
keberlangsungan usaha mereka dan menjamin keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi 
pekerjanya maupun dirinya sendiri 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Semoga stimulus yang diberikan 
pemerintah melalui relaksasi iuran BPJAMSOSTEK ini mampu membangkitkan perekonomian 
Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja 

 

Ringkasan 

Masa relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir dan mulai iuran periode Februari 
seluruh peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal. Selain itu batas waktu 
pembayaran iuran juga akan kembali menjadi setiap tanggal 15 bulan berikutnya. "Kami 
mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pemberikerja dan peserta dalam program ini, 
sehingga perlindungan jaminan sosialketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 
dapat terus terjaga. Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta 
untuk mempersiapkan diri karena relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir," ungkap 
Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E.Ilyas Lubis, Kamis (28/01). 
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SIAP-SIAP, RELAKSASI IURAN BPJAMSOSTEK AKAN SEGERA BERAKHIR 

Masa relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir dan mulai iuran periode Februari 
seluruh peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal. Selain itu batas waktu 
pembayaran iuran juga akan kembali menjadi setiap tanggal 15 bulan berikutnya. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pemberikerja dan peserta dalam program 
ini, sehingga perlindungan jaminan sosialketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 
dapat terus terjaga. Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta 
untuk mempersiapkan diri karena relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir," ungkap 
Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E.Ilyas Lubis, Kamis (28/01). 

Program Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK telah berjalan selama 6 bulan sejak Agustus 2020, 
setelah pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 
tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam 
Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). 

Langkah yang diambil pemerintah tersebut tidak lepas dari efek pandemi covid-19 yang 
memberikan dampak cukup signifikan bagi sektor ekonomi, salah satunya adalah 
keberlangsungan usaha dari level industri hingga UMKM dan jasa konstruksi. 

"Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan 
beban para pelaku usaha, pekerja informal dan sektor jasa konstruksi sehingga secara tidak 
langsung dapat mempertahankan keberlangsungan usaha mereka dan menjamin keberlanjutan 
perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya maupun dirinya sendiri," imbuh Ilyas. 

Selama masa relaksasi BPJAMSOSTEK telah memberikan keringanan iuran Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99% atau dengan kata lain cukup 
membayar 1% saja. Selanjutnya penundaan sebagian iuran Jaminan Pensiun sebesar 99%, 
penurunan denda keterlambatan pembayaran iuran menjadi 0.5% dan perubahan batas waktu 
pembayaran iuran. 

Ilyas mengajak seluruh peserta yang belum melakukan pembayaran iuran untuk memanfaatkan 
sisa waktu relaksasi ini. Selain itu pihaknya juga mengingatkan kepada perusahaan yang telah 
mengajukan penundaan pembayaran sebagian iuran JP untuk mulai mempersiapkan 
pembayaran sisa iurannya yang dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus mulai dari 
saat ini dan paling lambat dimulai dari tanggal 15 Mei 2021 hingga 15 April 2022. 

"Semoga stimulus yang diberikan pemerintah melalui relaksasi iuran BPJAMSOSTEK ini mampu 
membangkitkan perekonomian Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan 
sosial bagi seluruh pekerja," tutup Ilyas. 

(*). 
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Judul Relaksasi Iuran BPJamsostek Segera Berakhir 

Nama Media tempo.co 

Newstrend Iuran BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1427490/relaksasi-iuran-bpjamsostek-
segera-berakhir 

Jurnalis Tempo.co 

Tanggal 2021-01-28 16:29:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) Kami mengucapkan terima kasih 
atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program ini, sehingga perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 dapat terus terjaga. Kami 
juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta untuk mempersiapkan diri 
karena relaksasi iuran BPJamsostek akan segera berakhir 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK ini 
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban para pelaku usaha, pekerja 
informal dan sektor jasa konstruksi sehingga secara tidak langsung dapat mempertahankan 
keberlangsungan usaha mereka dan menjamin keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi 
pekerjanya maupun dirinya sendiri 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) Semoga stimulus yang diberikan 
pemerintah melalui relaksasi iuran BPJamsostek ini mampu membangkitkan perekonomian 
Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja 

 

Ringkasan 

Masa relaksasi iuran BPJamsostek akan segera berakhir dan mulai iuran periode Februari seluruh 
peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal. Selain itu batas waktu pembayaran 
iuran juga akan kembali menjadi setiap tanggal 15 bulan berikutnya. "Kami mengucapkan terima 
kasih atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program ini, sehingga perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 dapat terus terjaga. Kami 
juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta untuk mempersiapkan diri 
karena relaksasi iuran BPJamsostek akan segera berakhir," ujar Direktur Kepesertaan 
BPJamsostek E.Ilyas Lubis, Kamis, 28 Januari. 
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RELAKSASI IURAN BPJAMSOSTEK SEGERA BERAKHIR 

Masa relaksasi iuran BPJamsostek akan segera berakhir dan mulai iuran periode Februari seluruh 
peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal. Selain itu batas waktu pembayaran 
iuran juga akan kembali menjadi setiap tanggal 15 bulan berikutnya. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program 
ini, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-
19 dapat terus terjaga. Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta 
untuk mempersiapkan diri karena relaksasi iuran BPJamsostek akan segera berakhir," ujar 
Direktur Kepesertaan BPJamsostek E.Ilyas Lubis, Kamis, 28 Januari. 

Program Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK telah berjalan selama enam bulan sejak Agustus 2020, 
setelah pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 
tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam 
Penyebaran Covid-19. 

Langkah yang diambil pemerintah tersebut tidak lepas dari efek pandemi covid-19 yang 
memberikan dampak cukup signifikan bagi sektor ekonomi, salah satunya adalah 
keberlangsungan usaha dari level industri hingga UMKM dan jasa konstruksi. 

"Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan 
beban para pelaku usaha, pekerja informal dan sektor jasa konstruksi sehingga secara tidak 
langsung dapat mempertahankan keberlangsungan usaha mereka dan menjamin keberlanjutan 
perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya maupun dirinya sendiri," kata Ilyas. 

Selama masa relaksasi BPJAMSOSTEK telah memberikan keringanan iuran Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99 persen atau dengan kata lain 
cukup membayar 1 persen saja. Selanjutnya penundaan sebagian iuran Jaminan Pensiun sebesar 
99 persen, penurunan denda keterlambatan pembayaran iuran menjadi 0.5 persen dan 
perubahan batas waktu pembayaran iuran. 

Ilyas mengajak seluruh peserta yang belum melakukan pembayaran iuran untuk memanfaatkan 
sisa waktu relaksasi ini. BPJamsostek juga mengingatkan kepada perusahaan yang telah 
mengajukan penundaan pembayaran sebagian iuran JP untuk mulai mempersiapkan 
pembayaran sisa iurannya yang dapat dilakukan bertahap maupun sekaligus paling lambat 15 
Mei 2021-15 April 2022. 

"Semoga stimulus yang diberikan pemerintah melalui relaksasi iuran BPJamsostek ini mampu 
membangkitkan perekonomian Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan 
sosial bagi seluruh pekerja," ujar Ilyas. 
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Judul Menaker: Dengan Banyaknya SDM yang Kompeten, Penyerapan 
Tenaga Kerja Akan Meningkat 

Nama Media kompas.com 

Newstrend Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/01/28/161726526/menaker-
dengan-banyaknya-sdm-yang-kompeten-penyerapan-tenaga-kerja-
akan 

Jurnalis Ade Miranti Karunia 

Tanggal 2021-01-28 16:17:00 

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) Pada akhirnya, dengan banyaknya SDM yang 
kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dunia dengan cepat berubah, penggunaan 
teknologi semakin meningkat, dan muncul banyak pekerjaan, kompetensi dan keahlian baru 
yang mendisrupsi sektor ketenagakerjaan 

 

Ringkasan 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program peningkatan kompetensi 
dan keterampilan menjadi sangat penting di era revolusi industri 4.0. "Pada akhirnya, dengan 
banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas akan meningkat, 
yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan," ujar Menaker melalui 
tayangan virtual, Kamis (28/1/2021). Ida mengatakan, kompetensi dan keterampilan adalah 
perlindungan terbaik bagi angkatan kerja baru dan para pekerja. 

 

MENAKER: DENGAN BANYAKNYA SDM YANG KOMPETEN, PENYERAPAN TENAGA 
KERJA AKAN MENINGKAT 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan program peningkatan kompetensi 
dan keterampilan menjadi sangat penting di era revolusi industri 4.0. 

"Pada akhirnya, dengan banyaknya SDM yang kompeten, penyerapan tenaga kerja dan 
produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian dan 
kesejahteraan," ujar Menaker melalui tayangan virtual, Kamis (28/1/2021). 
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Ida mengatakan, kompetensi dan keterampilan adalah perlindungan terbaik bagi angkatan kerja 
baru dan para pekerja. 

Oleh karena itu kata Menaker, setiap pekerja harus punya skill yang tersertifikasi. Dengan adanya 
skill, setiap individu akan punya kemampuan bekerja secara terus-menerus baik bekerja untuk 
orang lain maupun membuka lapangan kerja baru. 

"Dunia dengan cepat berubah, penggunaan teknologi semakin meningkat, dan muncul banyak 
pekerjaan, kompetensi dan keahlian baru yang mendisrupsi sektor ketenagakerjaan," kata dia. 

Ia mengatakan, pemerintah telah bergerak cepat menyelesaikan masalah terkait kualitas SDM 
nasional melalui masifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. 

Pemerintah menargetkan dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM Indonesia 
sehingga bisa produktif dan bersaing di era yang akan datang. 
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Judul Itjen Kemnaker Selidiki Uang Rp 1,5 Miliar yang Dipinjam Binwasnaker 
dan K3 

Nama Media beritasatu.com 

Newstrend Gugatan Perdata Pinjaman Uang Kemnaker 

Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/725019/itjen-kemnaker-selidiki-
uang-rp-15-miliar-yang-dipinjam-binwasnaker-dan-k3 

Jurnalis EHD 

Tanggal 2021-01-28 16:10:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

negative - Irianto Simbolon (Plt. Irjen Kemnaker) Kami sudah memanggil Eko Daryanto beberapa 
kali untuk menjelaskan soal uang itu 

neutral - Joko Sutrisno Dawoed (Kuasa hukum Sri Supriyati) Dia dan teman-temannya sudah 
bertemu saya, meminta maaf dan berjanji akan segera melunasi 

neutral - Joko Sutrisno Dawoed (Kuasa hukum Sri Supriyati) Harus bayar dengan bunganya 

negative - Joko Sutrisno Dawoed (Kuasa hukum Sri Supriyati) Atas kerugian-kerugian berupa 
waktu, tenaga, pikiran, perasaan tidak nyaman ( infliction of mental distress ) termasuk perasaan 
dipermainkan oleh para tergugat lebih dari tiga tahun lamanya. Mengingat kerugian tersebut 
sangat sulit untuk mengukurnya dalam bentuk uang, namun cukuplah kiranya apabila ditentukan 
setara dengan jumlah Rp 300.000.000 

negative - staf Biro Humas (None) Awal-awal Pak Soes menjabat sebagai Kepala Biro Humas 
Kemnaker, seorang perempuan berjihab sering ke mari. Mungkin minta uangnya dilunasin 

 

Ringkasan 

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menyelidiki latar 
belakang dan peruntukan uang sebesar Rp 1,5 miliar yang dipinjam pihak Ditjen Pembinaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesesehatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) 
Kemnaker dari Sri Supriyati, rekanan Kemnaker. Uang sebesar Rp 1,5 miliar itu dipinjam pihak 
Binwasnaker dan K3 Kemnaker melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) di Ditjen Binwasnaker 
dan K3, Eko Daryanto pada tahun 2016. Sebagaimana diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan, 
Ida Fauziyah digugat perdata oleh rekanan Sri Supriyati ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta 
Selatan (Jaksel). Gugatan itu terjadi karena tahun 2016 pihak Ditjen Binwasnaker dan K3 
Kemnaker, melalui Eko Daryanto waktu itu meminjam uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada Sri 
Supriyati namun tidak kunjung dikembalikan. 
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ITJEN KEMNAKER SELIDIKI UANG RP 1,5 MILIAR YANG DIPINJAM BINWASNAKER 
DAN K3 

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menyelidiki latar 
belakang dan peruntukan uang sebesar Rp 1,5 miliar yang dipinjam pihak Ditjen Pembinaan 
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesesehatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) 
Kemnaker dari Sri Supriyati, rekanan Kemnaker. 

Uang sebesar Rp 1,5 miliar itu dipinjam pihak Binwasnaker dan K3 Kemnaker melalui pejabat 
pembuat komitmen (PPK) di Ditjen Binwasnaker dan K3, Eko Daryanto pada tahun 2016. 

Uang sebesar itu diduga dipakai oleh Eko Daryanto untuk menyuap oknum di Kemnaker agar ia 
mendapat jabatan di eselon II. Sampai saat ini, Eko enggan memberikan keterangan ketika 
dikonfirmasi mengenai uang tersebut. "Kami sudah memanggil Eko Daryanto beberapa kali untuk 
menjelaskan soal uang itu," kata Plt. Irjen Kemnaker, Irianto Simbolon, kepada wartawan Kamis 
(28/1/2021). 

Sebagaimana diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah digugat perdata oleh rekanan 
Sri Supriyati ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). 

Gugatan itu terjadi karena tahun 2016 pihak Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, melalui Eko 
Daryanto waktu itu meminjam uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada Sri Supriyati namun tidak 
kunjung dikembalikan. 

Dalam perkara perdata nomor : 959/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL sebagaimana ditulis dalam website 
PN Jaksel, Ida Fauziyah merupakan ikut tergugat pertama. 

Sedangkan ikut tergugat kedua adalah Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi dan ikut tergugat ketiga 
Plt Irjen Kemnaker, Irianto Simbolon. Tergugat dalam kasus itu adalah Eko Daryanto, yang 
sekarang sebagai Kepala Balai Pengembangan Produktivitas, Kemnaker, Lembang, Jawa Barat. 

Sri Supriyati menggugat para tergugat ke PN Jaksel melalui kuasa hukumnya Joko Sutrisno 
Dawoed, SH. 

Dalam website PN Jaksel dinyatakan, penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 1,5 miliar, 
sebagaimana Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 28 Desember 2016. 

Joko Sutrisno Dawoed kepada Beritasatu.com, Kamis (28/1/2021), mengatakan, Eko Daryanto 
sudah berjanji kepadanya membayar sesuai dengan gugatan mereka. "Dia dan teman-temannya 
sudah bertemu saya, meminta maaf dan berjanji akan segera melunasi," kata Joko. Menurut 
Joko, sidang lanjutan kasus tersebut akan digelar, Rabu, 3 Februari 2021. 

Joko mengatakan, kewajiban tergugat, turut tergugat I, turut tergugat II, turut Tergugat III 
untuk membayar kepada penggugat dengan perhitungan bunga bank sebesar Rp 1,5 miliar X 15 
% X 3 tahun. "Harus bayar dengan bunganya," kata dia. 

Dikatakan, akibat perbuatan para tergugat, penggugat juga mengalami kerugian immateril. "Atas 
kerugian-kerugian berupa waktu, tenaga, pikiran, perasaan tidak nyaman ( infliction of mental 
distress ) termasuk perasaan dipermainkan oleh para tergugat lebih dari tiga tahun lamanya. 

Mengingat kerugian tersebut sangat sulit untuk mengukurnya dalam bentuk uang, namun 
cukuplah kiranya apabila ditentukan setara dengan jumlah Rp 300.000.000," kata penggugat 
sebagaimana tertulis dalam website PN Jaksel. 

Selain itu, penggugat meminta hakim agar memutuskan meletakkan Sita Jaminan ( 
Conservatoire Beslaag ) terhadap rumah/tanah milik tergugat yang terletak dan dikenal dengan 



 

93 
 

nama Jalan Rasamala 7 Buntu No.6 Rt.008 Rw.013 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, 
Jaksel. 

Selain itu, penggugat meminta agar para tergugat menghukum tergugat, turut tergugat I, turut 
tergugat II dan turut Tergugat III, secara tanggung renteng membayar uang paksa ( dwangsom) 
sebesar Rp 2.000.000 setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini yang harus dibayar 
sekaligus dan tunai serta seketika melalui penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jaksel. 

Selain itu, penggugat meminta agar menghukum tergugat, turut tergugat I, turut tergugat II 
dan turut tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam 
perkara a quo . 

Informasi didapat Beritasatu.com, Sri Supriyati juga pernah pinjamkan uang Rp 1,2 miliar kepada 
Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Soes Hindarno sekitar tahun 2012. 

Saat ini Soes Hindarno menjabat sebagai Kepala Biro Humas Kemnaker. "Awal-awal Pak Soes 
menjabat sebagai Kepala Biro Humas Kemnaker, seorang perempuan berjihab sering ke mari. 
Mungkin minta uangnya dilunasin," kata seorang staf Biro Humas, kepada Beritasatu.com, Rabu 
(20/1/2021). 

Informasi yang dikumpulkan, Soes melunasi utangnya secara cicil. 

Eko ketika dikonfirmasi mengenai hal ini tidak menjawab. Eko juga tidak bersedia menjelaskan 
mengenai uang Rp 1,5 miliar yang dipinjamnya dari penggugat. 

Soes Hindarno ketika akan ditemui Beritasatu.com Rabu (20/1/2021) enggan untuk bertemu. 
Ketika dikonfirmasi via nomor WhatsApp-nya Kamis (21/1/2021) juga tidak membalas. 

Sumber: BeritaSatu.com. 
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Judul RPP Turunan UU Ciptaker bidang Ketenagakerjaan Disiapkan, Ini 
Catatan Pengamat 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Omnibus Law 

Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/316942/34/rpp-turunan-uu-ciptaker-
bidang-ketenagakerjaan-disiapkan-ini-catatan-pengamat-1611820889 

Jurnalis Michelle Natalia 

Tanggal 2021-01-28 15:45:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

negative - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia) 
Tentu ada beberapa poin yang sangat terlihat. Seperti misalnya tentang pesangon yang tentu 
berkurang sesuai dengan RPP, yang tadinya 32 kali menjadi hanya 25 kali 

negative - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia) Betul, 
bahwa di dalam PP JKP juga diatur tentang adanya jaminan pemerintah kepada pekerja yang 
kehilangan pekerjaan, hanya saja salah satu skemanya melalui BPJS Ketenagakerjaan dan 
Kesehatan, padahal kita tahu bahwa tidak semua unit usaha/pekerja mendapatkan jaminan ini 

negative - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia) 
Konsolidasi lain juga masalah data terkait para pekerja yang terkena PHK, saat ini datanya 
memang belum sempurna sehingga ini perlu disempurnakan untuk menjalankan aturan tentang 
PP JKP 

 

Ringkasan 

Pemerintah akan mengeluarkan empat peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja 
di bidang ketenagakerjaan. Keempat peraturan tersebut antara lain PP tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing (TKA), PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), PP tentang Pengupahan, dan PP tentang Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet 
memberikan catatan terkait dampak RPP ini terhadap pekerja. "Tentu ada beberapa poin yang 
sangat terlihat. Seperti misalnya tentang pesangon yang tentu berkurang sesuai dengan RPP, 
yang tadinya 32 kali menjadi hanya 25 kali," ujar Yusuf kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, 
Kamis(28/1/2021). 
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RPP TURUNAN UU CIPTAKER BIDANG KETENAGAKERJAAN DISIAPKAN, INI 
CATATAN PENGAMAT 

Pemerintah akan mengeluarkan empat peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja 
di bidang ketenagakerjaan. Keempat peraturan tersebut antara lain PP tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing (TKA), PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), PP tentang Pengupahan, dan PP tentang Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP) . 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memberikan catatan 
terkait dampak RPP ini terhadap pekerja. "Tentu ada beberapa poin yang sangat terlihat. Seperti 
misalnya tentang pesangon yang tentu berkurang sesuai dengan RPP, yang tadinya 32 kali 
menjadi hanya 25 kali," ujar Yusuf kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Kamis(28/1/2021). 

Sebenarnya, tambah Yusuf, ini tentu akan mendorong investor untuk masuk karena potensi 
beban yang berkurang. Hanya saja, jika peraturan ini tidak diimbangi dengan peningkatan 
jaminan perlindungan sosial dari pemerintah, maka hal ini menurutnya tentu perlu diwaspadai. 

Terlebih dalam konteks pemulihan ekonomi seperti saat ini dan tahun depan, dimana masalah 
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pesangon akan menjadi hal yang krusial. 

"Betul, bahwa di dalam PP JKP juga diatur tentang adanya jaminan pemerintah kepada pekerja 
yang kehilangan pekerjaan, hanya saja salah satu skemanya melalui BPJS Ketenagakerjaan dan 
Kesehatan, padahal kita tahu bahwa tidak semua unit usaha/pekerja mendapatkan jaminan ini," 
terang Yusuf. 

Menurut dia, konsolidasi pekerja yang belum mendapatkan BPJS inilah yang perlu didiskusikan 
lebih lanjut. "Konsolidasi lain juga masalah data terkait para pekerja yang terkena PHK, saat ini 
datanya memang belum sempurna sehingga ini perlu disempurnakan untuk menjalankan aturan 
tentang PP JKP," tutur Yusuf. (fai). 
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Judul Siap-Siap, Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK Akan Segera Berakhir 

Nama Media sindonews.com 

Newstrend Iuran BPJS Ketenagakerjaan 

Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/316950/94/siap-siap-relaksasi-
iuran-bpjamsostek-akan-segera-berakhir-1611820886 

Jurnalis Syarif Wibowo 

Tanggal 2021-01-28 15:44:00 

Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Kami mengucapkan terima kasih 
atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program ini, sehingga perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 dapat terus terjaga. Kami 
juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta untuk mempersiapkan diri 
karena relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK ini 
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban para pelaku usaha, pekerja 
informal dan sektor jasa konstruksi sehingga secara tidak langsung dapat mempertahankan 
keberlangsungan usaha mereka dan menjamin keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi 
pekerjanya maupun dirinya sendiri 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Semoga stimulus yang diberikan 
pemerintah melalui relaksasi iuran BPJAMSOSTEK ini mampu membangkitkan perekonomian 
Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja 

 

Ringkasan 

Masa relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir dan mulai iuran periode Februari 
seluruh peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal. Selain itu batas waktu 
pembayaran iuran juga akan kembali menjadi setiap tanggal 15 bulan berikutnya. "Kami 
mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program ini, 
sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 
dapat terus terjaga. Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta 
untuk mempersiapkan diri karena relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir," ungkap 
Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E.Ilyas Lubis, Kamis (28/01/2021). 
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SIAP-SIAP, RELAKSASI IURAN BPJAMSOSTEK AKAN SEGERA BERAKHIR 

Masa relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir dan mulai iuran periode Februari 
seluruh peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal. Selain itu batas waktu 
pembayaran iuran juga akan kembali menjadi setiap tanggal 15 bulan berikutnya. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program 
ini, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-
19 dapat terus terjaga. Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta 
untuk mempersiapkan diri karena relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir," ungkap 
Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E.Ilyas Lubis, Kamis (28/01/2021). 

Program Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK telah berjalan selama 6 bulan sejak Agustus 2020, 
setelah pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 
tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam 
Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). 

Langkah yang diambil pemerintah tersebut tidak lepas dari efek pandemi covid-19 yang 
memberikan dampak cukup signifikan bagi sektor ekonomi, salah satunya adalah 
keberlangsungan usaha dari level industri hingga UMKM dan jasa konstruksi. 

"Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan 
beban para pelaku usaha, pekerja informal dan sektor jasa konstruksi sehingga secara tidak 
langsung dapat mempertahankan keberlangsungan usaha mereka dan menjamin keberlanjutan 
perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya maupun dirinya sendiri," imbuh Ilyas. 

Selama masa relaksasi BPJAMSOSTEK telah memberikan keringanan iuran Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99% atau dengan kata lain cukup 
membayar 1% saja. Selanjutnya penundaan sebagian iuran Jaminan Pensiun sebesar 99%, 
penurunan denda keterlambatan pembayaran iuran menjadi 0.5% dan perubahan batas waktu 
pembayaran iuran. 

Ilyas mengajak seluruh peserta yang belum melakukan pembayaran iuran untuk memanfaatkan 
sisa waktu relaksasi ini. Selain itu pihaknya juga mengingatkan kepada perusahaan yang telah 
mengajukan penundaan pembayaran sebagian iuran JP untuk mulai mempersiapkan 
pembayaran sisa iurannya yang dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus mulai dari 
saat ini dan paling lambat dimulai dari tanggal 15 Mei 2021 hingga 15 April 2022. 

"Semoga stimulus yang diberikan pemerintah melalui relaksasi iuran BPJAMSOSTEK ini mampu 
membangkitkan perekonomian Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan 
sosial bagi seluruh pekerja," tutup Ilyas Lihat Juga: Butuh Uang Lebih? Join Ini Coba, Banyak 
Hadiah Menarik! (srf). 
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Judul Saat Pandemi, BPJamsostek Bayar Klaim Hingga Rp382,6 Miliar 

Nama Media harianjogja.com 
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Halaman/URL https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/01/28/512/1062071/saat-
pandemi-bpjamsostek-bayar-klaim-hingga-rp3826-miliar 

Jurnalis Abdul Hamied Razak 
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Warna Warna 

AD Value Rp 7.500.000 

News Value Rp 22.500.000 

Kategori Dirjen PHI & Jamsos 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Asri Basir (Kepala Cabang BPJamsostek DIY) Kami melayani peserta sampai saat ini 
meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan 
dengan layanan tanpa kontak fisik atau lapak asyik itu 

positive - Asri Basir (Kepala Cabang BPJamsostek DIY) Petugas tetap membantu peserta untuk 
melengkapi kekurangannya. Jadi kondisi BPJamsostek saat ini baik, berapapun yang diajukan 
klaim siap dibayar 

positive - Asri Basir (Kepala Cabang BPJamsostek DIY) Kami didukung bahkan oleh pemerintah 
daerah yang sudah bekerjasama dengan BPJamsostek untuk melindungi seluruh pekerja di DIY 

positive - Asri Basir (Kepala Cabang BPJamsostek DIY) Kami menghimbau kepada peserta yang 
memenuhi syarat dan bermaksud mengajukan klaim untuk dapat mengajukan klaim secara 
daring melalui lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id guna menghindari kerumunan sebagai upaya 
untuk mencegah penyebaran Covid-19 

negative - Sofie Nur Hidayati (Kepala KC BPJamsostek Sleman) Selain itu, JHT untuk Edi Haryanta 
Rp19,7 juta, JHT untuk Issac Rizal sebesar Rp17 juta dan JHT untuk Andi Hartoyo Rp16,4 juta. 
Iuran yang dibayarkan selama menjadi peserta akan menjadi tabungan hari tua, yang 
dikembalikan kepada peserta berikut pengembangannya tanpa potongan apapun 

 

Ringkasan 

Sepanjang tahun 2020 BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Yogyakarta bayarkan klaim 
hingga Rp382,6 Miliar. Meskipun masa pandemi Covid-19, BPJamsostek tetap melayani 
pembayaran klaim yang diajukan peserta. 

Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Cabang Yogyakarta, Asri Basir menyampaikan selama tahun 
2020 ada 42.666 klaim yang diproses pembayarannya oleh BPJamsostek di seluruh DIY. Total 
klaim yang dibayar mencapai Rp382,6 miliar. Bahkan, katanya, hingga 25 Januari 2021 pihaknya 
sudah membayar sekitar Rp23,1 Miliar klaim yang diajukan 2.323 peserta. 
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SAAT PANDEMI, BPJAMSOSTEK BAYAR KLAIM HINGGA RP382,6 MILIAR 

Sepanjang tahun 2020 BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Yogyakarta bayarkan klaim 
hingga Rp382,6 Miliar. Meskipun masa pandemi Covid-19, BPJamsostek tetap melayani 
pembayaran klaim yang diajukan peserta. 

Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Cabang Yogyakarta, Asri Basir menyampaikan selama tahun 
2020 ada 42.666 klaim yang diproses pembayarannya oleh BPJamsostek di seluruh DIY. Total 
klaim yang dibayar mencapai Rp382,6 miliar. Bahkan, katanya, hingga 25 Januari 2021 pihaknya 
sudah membayar sekitar Rp23,1 Miliar klaim yang diajukan 2.323 peserta. 

Rincian untuk klaim sepanjang Januari 2021 ini terdiri dari 1.813 Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) 
dengan nominal sejumlah Rp 20,9 Miliar. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 61 Klaim 
dengan nominal sejumlah Rp 310 Juta. Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 416 Klaim dengan 
nominal sejumlah Rp 486 Juta. dan Klaim Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 33 Klaim dengan 
nominal sejumlah Rp 1,3 Miliar. 

"Kami melayani peserta sampai saat ini meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Tentu 
dengan menerapkan protokol kesehatan dengan layanan tanpa kontak fisik atau lapak asyik itu," 
katanya. 

Asri menambahkan rincian klaim selama 2020, meliputi 33.449 Klaim JHT dengan nominal 
sejumlah Rp 342,2 Miliar, kemudian 3.100 Klaim JKK berupa santunan dan biaya perawatan 
dengan nominal sejumlah Rp17,4 Miliar. Selanjutnya, ada 5.701 Klaim JP dengan nominal 
sejumlah Rp7 Miliar dan 416 Klaim JKM berupa santunan yang telah diterima ahli waris dengan 
nominal sejumlah Rp16 Miliar. 

Asri mengatakan, rata-rata sehari klaim yang dibayar antara Rp1,2 miliar hingga Rp1,3 miliar. 
Tidak ada pembayaran klaim yang diajukan peserta kecuali jika kelengkapan berkasnya kurang. 
"Petugas tetap membantu peserta untuk melengkapi kekurangannya. Jadi kondisi BPJamsostek 
saat ini baik, berapapun yang diajukan klaim siap dibayar," katanya. 

Asri juga menepis isu yang beredar jika BPJamsostek merugi triliunan rupiah. Sebab lembaga ini 
merupakan tidak bisa disamakan dengan perusahaan lain. "Kami didukung bahkan oleh 
pemerintah daerah yang sudah bekerjasama dengan BPJamsostek untuk melindungi seluruh 
pekerja di DIY," ujar Asri. 

Dia berharap santunan yang telah diterima oleh para peserta maupun ahli waris dapat 
bermanfaat, terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 yang belum juga usai yang berdampak 
banyaknya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para peserta BPJamsostek. "Kami 
menghimbau kepada peserta yang memenuhi syarat dan bermaksud mengajukan klaim untuk 
dapat mengajukan klaim secara daring melalui lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id guna 
menghindari kerumunan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19," katanya. 

Kepala KC BPJamsostek Sleman Sofie Nur Hidayati mengatakan pada Januari ini pihaknya 
menyerahkan sejumlah santunan kepada peserta BPJamsostek. Masing-masing santunan JKK 
dan JHT bagi ahli waris keluarga Ana Pujiastuti sebesar Rp48,5 juta, santunan JKK dan JHT bagi 
ahli waris keluarga Riawan Budi Hartono sebesar Rp46,2 juta, dan JHT bagi ahli waris keluarga 
Agung Setiadha sebesar Rp27,3 juta. 

"Selain itu, JHT untuk Edi Haryanta Rp19,7 juta, JHT untuk Issac Rizal sebesar Rp17 juta dan 
JHT untuk Andi Hartoyo Rp16,4 juta. Iuran yang dibayarkan selama menjadi peserta akan 
menjadi tabungan hari tua, yang dikembalikan kepada peserta berikut pengembangannya tanpa 
potongan apapun," ujarnya. 
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Judul "Banyak Warga Nganggur, Mengapa Diutamakan TKA?" 

Nama Media Harian Terbit 
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Kategori Ditjen Binapenta 
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Sentimen Negatif 

 
 

Narasumber 

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

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

positive - Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI) Mendorong pemerintah segera menjelaskan hal 
tersebut, baik konsistensi pemerintah dalam menjalankan aturan terkait larangan warga negara 
asing WNA masuk ke wilayah Indonesia sampai 8 Februari 2021 

 

Ringkasan 

WAKIL Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyayangkan 153 tenaga kerja asing (TKA) asal 
Tiongkok masuk ke Indonesia pada saat berlangsungnya kebijakan pelarangan warga negara 
asing (WNA) masuk ke Indonesia dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan upaya 
mencegah masuknya varian baru virus tersebut. "Pemerintah harus menjelaskan alasan para 
TKA tersebut mendapatkan pengecualian dari aturan larangan WNA masuk ke Indonesia," kata 
Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/1/2021). 

 

"BANYAK WARGA NGANGGUR, MENGAPA DIUTAMAKAN TKA?" 

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

"Pemerintah harus menjelaskan alasan para TKA tersebut mendapatkan pengecualian dari aturan 
larangan WNA masuk ke Indonesia," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 
(27/1/2021). 
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Menurut dia, penjelasan pemerintah perlu karena kejadian tersebut meresahkan masyarakat di 
tengah upaya dan usaha masyarakat serta pemerintah berjuang menekan kasus positif COVID-
19 melalui pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 

Azis juga meminta pemerintah dapat menjelaskan jenis-jenis sektor yang akan diisi TKA tersebut 
dan urgensi kedatangan TKA asal Tiongkok pada saat kondisi jutaan warga Indonesia yang 
kehilangan pekerjaan ataupun kesulitan mencari pekerjaan baru akibat pandemi COVID-19. 

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

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

Menurut dia, pemerintah harus dapat memastikan seluruh TKA yang masuk sehat dan tidak 
membawa COVID-19 varian baru ke Indonesia. 

Harus Dijelaskan 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk menjelaskan soal 153 warga 
negara asal China yang baru saja masuk ke Indonesia. 

Bamsoet di Jakarta, Selasa, mengatakan hal itu sebagai bentuk respon terhadap warga asal 
China yang masuk ke Indonesia melalui pintu kedatangan Terminal III Bandara Soekarno Hatta, 
Tangerang pada Sabtu 23 Januari 2021. 

"Mendorong pemerintah segera menjelaskan hal tersebut, baik konsistensi pemerintah dalam 
menjalankan aturan terkait larangan warga negara asing WNA masuk ke wilayah Indonesia 
sampai 8 Februari 2021,"ucap Bambang Soesatyo. 

Kemudian, juga terkait dasar hukum yang membolehkan masuknya WNA asal Cina, dan juga 
pemerintah harus menjelaskan urgensi datangnya 153 WNA tersebut. 

Ketua MPR juga mendorong pemerintah untuk berkomitmen dalam mencegah penyebarluasan 
COVID-19 di Indonesia, dan virus-virus varian baru Corona lainnya, dengan memperketat 
larangan masuknya WNA dengan alasan apapun. 

h Harian Terbit/Mee 

caption: 

TKA asal Tiongkok masuk ke Indonesia 
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Narasumber 

negative - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (CORE)) Tentu ada 
beberapa poin yang sangat terlihat. Seperti misalnya tentang pesangon yang tentu berkurang 
sesuai dengan RPP, yang tadinya 32 kali menjadi hanya 25 kali 

neutral - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (CORE)) Betul, bahwa 
di dalam PP JKP juga diatur tentang adanya jaminan pemerintah kepada pekerja yang kehilangan 
pekerjaan hanya saja salah satu skemanya melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, 
padahal kita tahu bahwa tidak semua unit usaha/pekerja mendapatkan jaminan ini, 

neutral - Yusuf Rendy Manilet (Ekonom Center of Reform on Economics (CORE)) Konsolidasi lain 
juga masalah data terkait para pekerjaa yang terkena PHK, saat ini datanya memang belum 
sempurna sehingga ini perlu disempurnakan untuk menjalankan aturan tentang PP JKP 

 

Ringkasan 

Pemerintah akan mengeluarkan 4 PP turunan untuk UU Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan 
kalau dari melihat dari pekerja. Keempat peraturan tersebut antara lain PP tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing (TKA), PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), PP tentang Pengupahan, dan PP tentang Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet 
memberikan catatan terkait dampak PP ini terhadap pekerja. 

 

INI CATATAN 4 RPP TURUNAN KETENAGAKERJAAN DI UU CIPTAKER 

Pemerintah akan mengeluarkan 4 PP turunan untuk UU Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan 
kalau dari melihat dari pekerja. 

Keempat peraturan tersebut antara lain PP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), PP 
tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK), PP tentang Pengupahan, dan PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 
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Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memberikan catatan 
terkait dampak PP ini terhadap pekerja. 

"Tentu ada beberapa poin yang sangat terlihat. Seperti misalnya tentang pesangon yang tentu 
berkurang sesuai dengan RPP, yang tadinya 32 kali menjadi hanya 25 kali," ujar Yusuf kepada 
MNC News Portal di Jakarta, Kamis(28/1/2021). 

Sebenarnya, tambah Yusuf, ini tentu akan mendorong investor untuk kemudian masuk karena 
potensi beban yang berkurang. Hanya saja, jika peraturan perubahan ini tidak diimbangi dengan 
peningkatan Jaminan Perlindungan Sosial dari pemerintah, hal ini tentu perlu di waspadai. 

Apalagi dalam konteks pemulihan ekonomi seperti saat ini dan tahun depan tentu masalah PHK 
dan pesangon ini menjadi hal krusial. 

"Betul, bahwa di dalam PP JKP juga diatur tentang adanya jaminan pemerintah kepada pekerja 
yang kehilangan pekerjaan hanya saja salah satu skemanya melalui BPJS Ketenagakerjaan dan 
Kesehatan, padahal kita tahu bahwa tidak semua unit usaha/pekerja mendapatkan jaminan ini," 
terang Yusuf. 

Menurut dia, konsolidasi pekerja yang belum mendapatkan BPJS inilah yang perlu didiskusikan 
lebih lanjut. 

"Konsolidasi lain juga masalah data terkait para pekerjaa yang terkena PHK, saat ini datanya 
memang belum sempurna sehingga ini perlu disempurnakan untuk menjalankan aturan tentang 
PP JKP," tutur Yusuf. 
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Narasumber 

positive - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia) 
Kerja sama dengan Institut Teknologi Del dan pengembangan pariwisata berbasis digital adalah 
hal yang sangat tepat saat ini. Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa 
batas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, salah satu bentuk sinergi dan 
kolaborasi yang dilakukan adalah seperti yang kita saksikan pada hari ini yaitu Penandatanganan 
Kesepahaman Bersama antara BBPLK Medan dengan Institut Teknologi Del. Dan juga 
penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara Ditjen Binapenta dengan PT Toba Tenun 
Sejahtera 

 

Ringkasan 

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ingin 
Danau Toba masuk panggung pariwisata dunia. Oleh karena itu ia menyambut baik inisiatif 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengembangkan kompetensi sumber daya manusia 
(SDM) di Danau Toba dan melibatkan Institut Teknologi Del yang didirikan oleh Luhut. 
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, seluruh program dan 
anggaran yang disiapkan pemerintah tidak akan berjalan baik jika tidak ada kolaborasi dengan 
para stakeholders, khususnya dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta dunia akademik 
pada saat implementasinya. 

 

LUHUT: KITA BAWA DANAU TOBA KE PANGGUNG WISATA DUNIA 

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ingin 
Danau Toba masuk panggung pariwisata dunia. Oleh karena itu ia menyambut baik inisiatif 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengembangkan kompetensi sumber daya manusia 
(SDM) di Danau Toba dan melibatkan Institut Teknologi Del yang didirikan oleh Luhut. 
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"Kerja sama dengan Institut Teknologi Del dan pengembangan pariwisata berbasis digital adalah 
hal yang sangat tepat saat ini. Kita bawa Danau Toba ke panggung wisata dunia yang tanpa 
batas," ujarnya melalui tayangan virtual, Kamis (28/1/2021). 

Lebih lanjut Luhut mengatakan, pelatihan SDM akan membuat masyarakat lebih aktif 
berkontribusi dalam membangun Danau Toba menjadi destinasi pariwisata super prioritas. 

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, seluruh program dan 
anggaran yang disiapkan pemerintah tidak akan berjalan baik jika tidak ada kolaborasi dengan 
para stakeholders, khususnya dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta dunia akademik 
pada saat implementasinya. 

Ida menambahkan, DUDI sebagai penyerap tenaga kerja memiliki peran besar dalam 
menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa mendatang agar proses l ink and 
match antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta. 

Sementara ilmu pengetahuan dan riset dari dunia akademik juga menjadi penting untuk 
meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam peningkatan kompetensi SDM. 

"Oleh karena itu, salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti yang 
kita saksikan pada hari ini yaitu Penandatanganan Kesepahaman Bersama antara BBPLK Medan 
dengan Institut Teknologi Del. Dan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara 
Ditjen Binapenta dengan PT Toba Tenun Sejahtera," kata dia. 

Menurut Ida, kerja sama antara BBPLK Medan dan Institut Teknologi Del dalam pengembangan 
pelatihan berbasis digital sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0. Hal ini sejalan dengan 
kebijakan pengembangan ekosistem digital dan transformasi BLK yang menjadi program 
unggulan Kemenaker pada tahun ini. 
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Narasumber 

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira keberadaan Institut Del menjadi 
sangat vital, karena Del mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap bertarung di pasar tenaga 
kerja yang menuntut penguasaan teknologi digital secara mumpuni 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Niat kami untuk membangun kompetensi 
tenaga-tenaga kerja pada sektor pariwisata, yang terbagi dalam dua program besar yaitu 
program penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi atau keterampilan sumber 
daya manusia 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Guna memastikan penerapan protokol 
kesehatan di perusahaan dan tempat usaha, kita kawal kebijakan untuk membatasi kegiatan di 
tempat kerja melalui work from home 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara 
ketat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejak awal pandemi saya dan jajaran telah 
mengeluarkan pedoman kepada seluruh perusahaan bagaimana pelaksanaan kerja dalam situasi 
Covid ini 

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Maka Kemnaker dan jajarannya tidak boleh 
bosan-bosan mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan regulasi yang kami susun 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 
dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) melakukan penandatangan Nota Kesepahaman bersama 
Institut Teknologi DEL, untuk meningkatkan kompetensi SDM pariwisata danau Toba, Sumatera 
Utara (28/1/2021). "Saya kira keberadaan Institut Del menjadi sangat vital, karena Del 
mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap bertarung di pasar tenaga kerja yang menuntut 
penguasaan teknologi digital secara mumpuni," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
dalam sambutannya. 
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BARENG INSTITUT DEL, KEMNAKER SIAP CETAK SDM UNGGUL DI SEKTOR 
PARIWISATA 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 
dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) melakukan penandatangan Nota Kesepahaman bersama 
Institut Teknologi DEL, untuk meningkatkan kompetensi SDM pariwisata danau Toba, Sumatera 
Utara (28/1/2021). 

"Saya kira keberadaan Institut Del menjadi sangat vital, karena Del mempersiapkan lulusan-
lulusan yang siap bertarung di pasar tenaga kerja yang menuntut penguasaan teknologi digital 
secara mumpuni," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya. 

Itulah sebabnya ketika disodori rencana kerja antara BLK Medan dengan institute Del, Menaker 
sama sekali tidak ragu untuk menginisiasinya. Ia percaya kompetensi tenaga kerja di era digital 
ini akan bisa dilakukan dengan sempurna apabila didukung oleh institute Del. 

Apalagi dalam masa pandemi covid-19 ini, sektor pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang 
paling terdampak. Sehingga menyebabkan 1,5 juta pekerja nyaris terpangkas pendapatannya. 
Oleh karena itu, dengan adanya Kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi SDM 
di Toba. 

"Niat kami untuk membangun kompetensi tenaga-tenaga kerja pada sektor pariwisata, yang 
terbagi dalam dua program besar yaitu program penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan 
kompetensi atau keterampilan sumber daya manusia," ujarnya. 

Untuk program peningkatan kompetensi ini Kemnaker memiliki sejumlah variasi pelatihan vokasi, 
baik dari aspek substansi lokus maupun sertifikasinya. Menaker berharap dengan adanya Balai 
Latihan Kerja di Medan dan Institut Del ini bisa mengundang masyarakat sekitar danau Toba 
untuk datang dan berlatih meningkatkan kompetensi. 

Adapun Menaker mengapresiasi institut Del dalam upaya untuk mendidik mahasiswa-
mahasiswanya di bidang IT. Menurut Menaker sebagai menteri yang sehari-hari fokus di urusan 
latihan SDM sangat paham, bahwa apa yang dibangun oleh Institut Del sangat tidak mudah dan 
membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 

Demikian Menaker optimis kerjasama dengan Institut Del bisa melahirkan SDM yang 
berkompetensi tinggi, sehingga mampu meningkatkan pariwisata di danau Toba. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap menjalankan kebijakan pemerintah yang 
membatasi kegiatan masyarakat mulai 11-25 Januari 2021. Pembatasan kegiatan ini 
diberlakukan di beberapa daerah Pulau Jawa dan Bali. 

"Guna memastikan penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan tempat usaha, kita kawal 
kebijakan untuk membatasi kegiatan di tempat kerja melalui work from home 75 persen dengan 
melakukan protokol kesehatan secara ketat," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam 
keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Senin (11/1/2021). 

Menaker Ida Fauziyah mengatakan selama ini Kemnaker terus melakukan upaya pencegahan 
dan pemutusan pandemi Covid-19 terutama di lingkungan kerja. Pemberlakuan protokol 
kesehatan yang ketat harus dilakukan agar kelangsungan usaha/industri harus tetap berjalan 
dan pekerja dipastikan aman bekerja. 

"Sejak awal pandemi saya dan jajaran telah mengeluarkan pedoman kepada seluruh perusahaan 
bagaimana pelaksanaan kerja dalam situasi Covid ini," kata Menaker. 
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Pedomam itu diantaranya dimulai dari menentukan unit-unit kerja terpenting dan vital yang 
harus tetap berjalan. Juga mengurangi jumlah pekerja yang masuk, mengatur shift, menata 
ulang lay out ruang kerja, hingga penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tiap-tiap 
perusahaan. Instrument pengaduan juga telah dibangun, yaitu melalui Posko K3 Covid di 
Sisnaker. 

Menurut Menaker, tantangan kita selanjutnya adalah, dalam jangka waktu yang relatif panjang, 
orang cenderung abai dan bosan menjalankan protokol kesehatan. 

"Maka Kemnaker dan jajarannya tidak boleh bosan-bosan mengingatkan dan mengawasi 
pelaksanaan regulasi yang kami susun," katanya. 
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Narasumber 

negative - Novias Dewo Santoso (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Karawang) Pembayaran 
klaim ini didominasi klaim JHT (Jaminan Hari Tua) sebanyak 27.260 klaim 

negative - Novias Dewo Santoso (Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Karawang) Kami tentu 
memahami kondisi ini, dan harus tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk 
memberikan hak peserta. Kami pastikan kondisi pandemi, serta adanya relaksasi iuran tidak 
mengganggu likuiditas pembayaran Klaim peserta 

 

Ringkasan 

Pembayaran klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat, mencapai Rp459 miliar sepanjang tahun 2020. "Pembayaran klaim ini 
didominasi klaim JHT (Jaminan Hari Tua) sebanyak 27.260 klaim," kata Kepala Kantor 
BPJAMSOSTEK Cabang Karawang Novias Dewo Santoso, di Karawang, Kamis. Ia mengatakan, 
sepanjang tahun 2020 BPJAMSOSTEK Karawang telah menyelesaikan pembayaran klaim dengan 
total sebesar Rp459.708.599.733. 

 

BPJAMSOSTEK KARAWANG SELESAIKAN PEMBAYARAN KLAIM SEKITAR RP459 
MILIAR DI 2020 

Pembayaran klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat, mencapai Rp459 miliar sepanjang tahun 2020. 

"Pembayaran klaim ini didominasi klaim JHT (Jaminan Hari Tua) sebanyak 27.260 klaim," kata 
Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Karawang Novias Dewo Santoso, di Karawang, Kamis. 

Ia mengatakan, sepanjang tahun 2020 BPJAMSOSTEK Karawang telah menyelesaikan 
pembayaran klaim dengan total sebesar Rp459.708.599.733. 
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Untuk pembayaran klaim JHT sebanyak 27.260 klaim dengan total Rp401.265.423.990. 
Sedangkan sisanya adalah pembayaran klaim Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 7167 klaim dengan 
total sebesar Rp5.725.487.253. 

Kemudian pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 4.571 klaim dengan total 
Rp40.322.688.530, dan Jaminan Kematian (JKM) 323 klaim sebesar Rp12.395.000.000. 

Pembayaran klaim JHT mendominasi karena beberapa hal. Di antaranya, kondisi pandemi 
menyebabkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan mengajukan klaim JHT. 

Meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Karawang sebagai dampak dari 
pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah pembayaran klaim mengalami peningkatan. 

"Kami tentu memahami kondisi ini, dan harus tetap berupaya memberikan pelayanan yang 
terbaik untuk memberikan hak peserta. Kami pastikan kondisi pandemi, serta adanya relaksasi 
iuran tidak mengganggu likuiditas pembayaran Klaim peserta," kata Dewo. 

Sementara itu, pada tahun 2020, penerimaan iuran (unaudited) BPJAMSOSTEK tercacat berhasil 
dibukukan sebesar Rp73,31 triliun secara nasional. 

Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan 
mencapai Rp486,38 triliun pada akhir Desember 2020. 

BPJAMSOSTEK juga mencatatkan hasil investasi sebesar Rp32,30 triliun, dengan Yield on 
Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,38 persen. 

Dana dan hasil Investasi tersebut mengalami pertumbuhan masing masing sebesar 12,59 persen 
dan 10,85 persen dibandingkan tahun akhir 2019. 

Investasi BPJAMSOSTEK itu sendiri dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 99 tahun 2013 dan PP 
Nomor 55 tahun 2015, yang mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan 
berikut dengan batasan-batasannya. 

Ada juga Peraturan OJK Nomor 1 tahun 2016 yang juga mengharuskan penempatan pada Surat 
Berharga Negara sebesar minimal 50 persen. 

Untuk alokasi dan dana investasi, BPJAMSOSTEK menempatkan menempatkan sebesar 64 
persen pada surat utang, 17 persen saham, 10 persen deposito, 8 persen reksadana, dan 
investasi langsung sebesar 1 persen. 
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Judul Kemnaker Berdayakan Perajin Ulos di Toba Sumatera Utara 
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Ukuran 0 

Warna Warna 

AD Value Rp 17.500.000 

News Value Rp 52.500.000 

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan 

Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Program ini bisa membantu para ibu penenun 
yang bekerja keras agar bisa membiayai anak-anaknya untuk sampai sekolah setinggi-tingginya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira juga hal yang menjadi daya tarik 
wisatawan baru, saya juga menikmati makanan yang tidak bisa saya dapatkan di Jakarta. Saya 
kira itu juga menjadi salah satu daya tarik sendiri menjadi yang bisa dijual 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap makanan khas Batak juga 
menjadi bagian yang menjadi daya tarik wisata di sini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira keberadaan Institut Del menjadi 
sangat vital, karena Del mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap bertarung di pasar tenaga 
kerja yang menuntut penguasaan teknologi digital secara mumpuni 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Niat kami untuk membangun kompetensi 
tenaga-tenaga kerja pada sektor pariwisata, yang terbagi dalam dua program besar yaitu 
program penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi atau keterampilan sumber 
daya manusia 

 

Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan 
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) dengan PT. Toba 
Tenun Sejahtera, untuk pemberdayaan para perajin ulos di Toba, Sumatera Utara (28/1/2021). 
Program ini bisa membantu para ibu penenun yang bekerja keras agar bisa membiayai anak-
anaknya untuk sampai sekolah setinggi-tingginya kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 
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KEMNAKER BERDAYAKAN PERAJIN ULOS DI TOBA SUMATERA UTARA 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan 
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) menggandeng PT 
Toba Tenun Sejahtera, untuk pemberdayaan para perajin ulos di Toba, Sumatera Utara. 

Kerja sama antara Kemnaker dengan PT Toba Tenun Sejahtera ini adalah perwujudan dari 
program perluasan kesempatan kerja yang dimiliki Kemnaker untuk melatih, membina dan 
manajemen pemasaran para perajin ulos di sekitar Danau Toba. 

"Program ini bisa membantu para ibu penenun yang bekerja keras agar bisa membiayai anak-
anaknya untuk sampai sekolah setinggi-tingginya," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 
dalam sambutannya Kamis (28/1). 

Menurutnya sebagai salah satu destinasi wisata prioritas, sangat penting untuk meningkatkan 
kompetensi, dan sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya melalui program 
perluasan kesempatan kerja yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Saya kira juga hal yang menjadi daya tarik wisatawan baru, saya juga menikmati makanan yang 
tidak bisa saya dapatkan di Jakarta . Saya kira itu juga menjadi salah satu daya tarik sendiri 
menjadi yang bisa dijual," katanya. 

Menaker mengatakan di daerah Danau Toba ini banyak sekali kuliner-kuliner yang bisa menjadi 
daya tarik wisatawan. Hanya tinggal ditingkatkan lagi bagaimana tata kuliner ini bisa 
dikembangkan dengan mendidik dan melatih agar SDM pelaku wisata kuliner ini juga competent 
dan bisa mengangkat makanan khas di daerah Danau Toba. 

Oleh karena itu diperlukan kemampuan SDM dalam memilih bahan, teknik memasak, cita rasa, 
teknik penyajian hingga kebersihan. Pelatihan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber 
daya manusia di bidang kuliner juga merupakan fokus Kemnaker di sektor wisata. 

"Saya berharap makanan khas Batak juga menjadi bagian yang menjadi daya tarik wisata di 
sini," pungkasnya. 
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Judul Kemnaker Gandeng Toba Tenun Sejahtera Berdayakan Perajin Ulos di 
Sumut 

Nama Media liputan6.com 
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Layanan Korporasi 

Sentimen Positif 

 
 

Narasumber 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tadi kita semua sudah menyaksikan ada 
penandatangan kerjasama PT tenun untuk pemberdayaan para perajin ulos agar program ini 
bisa membantu para ibu penenun yang bekerja keras agar bisa membiayai anak-anaknya untuk 
sampai sekolah setinggi-tingginya 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini juga 7 persen saja mereka yang memiliki 
sertifikasi kompetensi, padahal banyak hal yang bisa disertifikasi sehingga terukur kapasitasnya 
dan kami hari ini ke Danau Toba untuk melakukan hal yang sama 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kira juga hal yang menjadi daya tarik 
wisatawan baru, saya juga menikmati makanan yang tidak bisa saya dapatkan di Jakarta. Saya 
kira itu juga menjadi salah satu daya tarik sendiri menjadi yang bisa dijual 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap makanan khas Batak juga 
menjadi bagian yang menjadi daya tarik wisata di sini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Guna memastikan penerapan protokol 
kesehatan di perusahaan dan tempat usaha, kita kawal kebijakan untuk membatasi kegiatan di 
tempat kerja melalui work from home 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara 
ketat 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejak awal pandemi saya dan jajaran telah 
mengeluarkan pedoman kepada seluruh perusahaan bagaimana pelaksanaan kerja dalam situasi 
Covid ini 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Maka Kemnaker dan jajarannya tidak boleh 
bosan-bosan mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan regulasi yang kami susun 
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Ringkasan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan 
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) dengan PT. Toba 
Tenun Sejahtera, untuk pemberdayaan para perajin ulos di Toba, Sumatera Utara (28/1/2021). 
Program ini bisa membantu para ibu penenun yang bekerja keras agar bisa membiayai anak-
anaknya untuk sampai sekolah setinggi-tingginya kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

 

KEMNAKER GANDENG TOBA TENUN SEJAHTERA BERDAYAKAN PERAJIN ULOS DI 
SUMUT 

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) dengan 
PT. Toba Tenun Sejahtera, untuk pemberdayaan para perajin ulos di Toba, Sumatera Utara 
(28/1/2021). 

"Tadi kita semua sudah menyaksikan ada penandatangan kerjasama PT tenun untuk 
pemberdayaan para perajin ulos agar program ini bisa membantu para ibu penenun yang bekerja 
keras agar bisa membiayai anak-anaknya untuk sampai sekolah setinggi-tingginya," kata Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya. 

Menaker menjelaskan, kerjasama antara Kemnaker dengan PT Toba Tenun Sejahtera ini adalah 
perwujudan dari program perluasan kesempatan kerja yang dimiliki Kemnaker untuk melatih, 
membina dan manajemen pemasaran para perajin ulos di sekitar danau Toba. 

"Ini juga 7 persen saja mereka yang memiliki sertifikasi kompetensi, padahal banyak hal yang 
bisa disertifikasi sehingga terukur kapasitasnya dan kami hari ini ke Danau Toba untuk 
melakukan hal yang sama," ujar Menaker. 

Menurutnya sebagai salah satu destinasi wisata prioritas, sangat penting untuk meningkatkan 
kompetensi, dan sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya melalui program 
perluasan kesempatan kerja yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Saya kira juga hal yang menjadi daya tarik wisatawan baru, saya juga menikmati makanan yang 
tidak bisa saya dapatkan di Jakarta. Saya kira itu juga menjadi salah satu daya tarik sendiri 
menjadi yang bisa dijual," katanya. 

Menaker mengatakan di daerah Danau Toba ini banyak sekali kuliner-kuliner yang bisa menjadi 
daya tarik wisatawan. Hanya tinggal ditingkatkan lagi bagaimana tata kuliner ini bisa 
dikembangkan dengan mendidik dan melatih agar SDM pelaku wisata kuliner ini juga competent 
dan bisa mengangkat makanan khas di daerah Danau Toba. 

Oleh karena itu diperlukan kemampuan SDM dalam memilih bahan, teknik memasak, cita rasa, 
teknik penyajian hingga kebersihan. Pelatihan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber 
daya manusia di bidang kuliner juga merupakan fokus Kemnaker di sektor wisata. 

"Saya berharap makanan khas Batak juga menjadi bagian yang menjadi daya tarik wisata di 
sini," pungkasnya. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap menjalankan kebijakan pemerintah yang 
membatasi kegiatan masyarakat mulai 11-25 Januari 2021. Pembatasan kegiatan ini 
diberlakukan di beberapa daerah Pulau Jawa dan Bali. 

"Guna memastikan penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan tempat usaha, kita kawal 
kebijakan untuk membatasi kegiatan di tempat kerja melalui work from home 75 persen dengan 
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melakukan protokol kesehatan secara ketat," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam 
keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Senin (11/1/2021). 

Menaker Ida Fauziyah mengatakan selama ini Kemnaker terus melakukan upaya pencegahan 
dan pemutusan pandemi Covid-19 terutama di lingkungan kerja. Pemberlakuan protokol 
kesehatan yang ketat harus dilakukan agar kelangsungan usaha/industri harus tetap berjalan 
dan pekerja dipastikan aman bekerja. 

"Sejak awal pandemi saya dan jajaran telah mengeluarkan pedoman kepada seluruh perusahaan 
bagaimana pelaksanaan kerja dalam situasi Covid ini," kata Menaker. 

Pedomam itu diantaranya dimulai dari menentukan unit-unit kerja terpenting dan vital yang 
harus tetap berjalan. Juga mengurangi jumlah pekerja yang masuk, mengatur shift, menata 
ulang lay out ruang kerja, hingga penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tiap-tiap 
perusahaan. Instrument pengaduan juga telah dibangun, yaitu melalui Posko K3 Covid di 
Sisnaker. 

Menurut Menaker, tantangan kita selanjutnya adalah, dalam jangka waktu yang relatif panjang, 
orang cenderung abai dan bosan menjalankan protokol kesehatan. 

"Maka Kemnaker dan jajarannya tidak boleh bosan-bosan mengingatkan dan mengawasi 
pelaksanaan regulasi yang kami susun," katanya. 
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Narasumber 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) Kami mengucapkan terima kasih 
atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program ini, sehingga perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 dapat terus terjaga. Kami 
juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta untuk mempersiapkan diri 
karena relaksasi iuran BPJamsostek akan segera berakhir 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) Relaksasi Iuran BPJamsostek ini 
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban para pelaku usaha, pekerja 
informal dan sektor jasa konstruksi sehingga secara tidak langsung dapat mempertahankan 
keberlangsungan usaha mereka dan menjamin keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi 
pekerjanya maupun dirinya sendiri 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJamsostek) Semoga stimulus yang diberikan 
pemerintah melalui relaksasi iuran BPJamsostek ini mampu membangkitkan perekonomian 
Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja 

 

Ringkasan 

Masa relaksasi iuran BPJamsostek akan segera berakhir dan mulai iuran periode Februari seluruh 
peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal . Selain itu batas waktu 
pembayaran iuran juga akan kembali menjadi setiap tanggal 15 bulan berikutnya. "Kami 
mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program ini, 
sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 
dapat terus terjaga. Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta 
untuk mempersiapkan diri karena relaksasi iuran BPJamsostek akan segera berakhir," ungkap 
Direktur Kepesertaan BPJamsostek, E.Ilyas Lubis, Kamis (28/1/2021). 
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SIAP-SIAP, RELAKSASI IURAN BPJAMSOSTEK AKAN SEGERA BERAKHIR 

Masa relaksasi iuran BPJamsostek akan segera berakhir dan mulai iuran periode Februari seluruh 
peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal . Selain itu batas waktu 
pembayaran iuran juga akan kembali menjadi setiap tanggal 15 bulan berikutnya. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program 
ini, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-
19 dapat terus terjaga. Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta 
untuk mempersiapkan diri karena relaksasi iuran BPJamsostek akan segera berakhir," ungkap 
Direktur Kepesertaan BPJamsostek, E.Ilyas Lubis, Kamis (28/1/2021). 

Program Relaksasi Iuran BPJamsostek telah berjalan selama 6 bulan sejak Agustus 2020, setelah 
pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang 
Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam 
Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). 

Langkah yang diambil pemerintah tersebut tidak lepas dari efek pandemi covid-19 yang 
memberikan dampak cukup signifikan bagi sektor ekonomi, salah satunya adalah 
keberlangsungan usaha dari level industri hingga UMKM dan jasa konstruksi. 

"Relaksasi Iuran BPJamsostek ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan 
beban para pelaku usaha, pekerja informal dan sektor jasa konstruksi sehingga secara tidak 
langsung dapat mempertahankan keberlangsungan usaha mereka dan menjamin keberlanjutan 
perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya maupun dirinya sendiri," imbuh Ilyas. 

Selama masa relaksasi BPJamsostek telah memberikan keringanan iuran Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99 persen atau dengan kata lain 
cukup membayar 1 persen saja. Selanjutnya penundaan sebagian iuran Jaminan Pensiun sebesar 
99 persen, penurunan denda keterlambatan pembayaran iuran menjadi 0.5 persen dan 
perubahan batas waktu pembayaran iuran. 

Ilyas mengajak seluruh peserta yang belum melakukan pembayaran iuran untuk memanfaatkan 
sisa waktu relaksasi ini. Selain itu pihaknya juga mengingatkan kepada perusahaan yang telah 
mengajukan penundaan pembayaran sebagian iuran JP untuk mulai mempersiapkan 
pembayaran sisa iurannya, yang dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus mulai dari 
saat ini, dan paling lambat dimulai dari tanggal 15 Mei 2021 hingga 15 April 2022. 

"Semoga stimulus yang diberikan pemerintah melalui relaksasi iuran BPJamsostek ini mampu 
membangkitkan perekonomian Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan 
sosial bagi seluruh pekerja," tutup Ilyas . 
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positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Kami mengucapkan terima kasih 
atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program ini, sehingga perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 dapat terus terjaga. Kami 
juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta untuk mempersiapkan diri 
karena relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK ini 
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban para pelaku usaha, pekerja 
informal dan sektor jasa konstruksi sehingga secara tidak langsung dapat mempertahankan 
keberlangsungan usaha mereka dan menjamin keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi 
pekerjanya maupun dirinya sendiri 

positive - E.Ilyas Lubis (Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK) Semoga stimulus yang diberikan 
pemerintah melalui relaksasi iuran BPJAMSOSTEK ini mampu membangkitkan perekonomian 
Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja 

 

Ringkasan 

MASA relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir dan mulai iuran periode Februari 
seluruh peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal. Selain itu batas waktu 
pembayaran iuran juga akan kembali menjadi setiap tanggal 15 bulan berikutnya. "Kami 
mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program ini, 
sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-19 
dapat terus terjaga. Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta 
untuk mempersiapkan diri karena relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir," ungkap 
Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E.Ilyas Lubis, Kamis (28/1). 
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SIAP-SIAP, RELAKSASI IURAN BPJAMSOSTEK AKAN SEGERA BERAKHIR 

MASA relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir dan mulai iuran periode Februari 
seluruh peserta akan dikenakan iuran dan denda dengan tarif normal. Selain itu batas waktu 
pembayaran iuran juga akan kembali menjadi setiap tanggal 15 bulan berikutnya. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pemberi kerja dan peserta dalam program 
ini, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di era pandemi Covid-
19 dapat terus terjaga. Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh pemberi kerja dan peserta 
untuk mempersiapkan diri karena relaksasi iuran BPJAMSOSTEK akan segera berakhir," ungkap 
Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E.Ilyas Lubis, Kamis (28/1). 

Program Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK telah berjalan selama 6 bulan sejak Agustus 2020, 
setelah pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 
tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam 
Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). 

Langkah yang diambil pemerintah tersebut tidak lepas dari efek pandemi covid-19 yang 
memberikan dampak cukup signifikan bagi sektor ekonomi, salah satunya adalah 
keberlangsungan usaha dari level industri hingga UMKM dan jasa konstruksi. 

"Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan 
beban para pelaku usaha, pekerja informal dan sektor jasa konstruksi sehingga secara tidak 
langsung dapat mempertahankan keberlangsungan usaha mereka dan menjamin keberlanjutan 
perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya maupun dirinya sendiri," imbuh Ilyas. 

Selama masa relaksasi BPJAMSOSTEK telah memberikan keringanan iuran Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99% atau dengan kata lain cukup 
membayar 1% saja. Selanjutnya penundaan sebagian iuran Jaminan Pensiun sebesar 99%, 
penurunan denda keterlambatan pembayaran iuran menjadi 0,5% dan perubahan batas waktu 
pembayaran iuran. 

Ilyas mengajak seluruh peserta yang belum melakukan pembayaran iuran untuk memanfaatkan 
sisa waktu relaksasi ini. Selain itu pihaknya juga mengingatkan kepada perusahaan yang telah 
mengajukan penundaan pembayaran sebagian iuran JP untuk mulai mempersiapkan 
pembayaran sisa iurannya yang dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus mulai dari 
saat ini dan paling lambat dimulai dari tanggal 15 Mei 2021 hingga 15 April 2022. 

"Semoga stimulus yang diberikan pemerintah melalui relaksasi iuran BPJAMSOSTEK ini mampu 
membangkitkan perekonomian Indonesia dan memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan 
sosial bagi seluruh pekerja," tutup Ilyas. (RO/OL-10). 
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neutral - Friska Finalia Sitohang (HR Manager PT Global Urban Esensial) Mereka memainkan ini 
supaya sustainability perusahaan mereka tetap terjaga. Padahal yang mereka tidak ngeh, jika 
mau dibawa ke jalur hukum, mau dibawa ke dinas ketenagakerjaan, mereka akan kalah pasti 

positive - Friska Finalia Sitohang (HR Manager PT Global Urban Esensial) Tanyakan hal-hal utama 
berdasarkan aturan pemerintah, hal-hal pendukung yang perusahaan berikan, dan fleksibilitas 
dari peraturan pemerintah yang diciptakan oleh perusahaan. Justru kalau calon karyawan 
bertanya ini itu kita happy. Berarti ada ketertarikan lebih untuk long last bekerja di kita 

 

Ringkasan 

Kehamilan dan menyusui adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh wanita. Tidak hanya di 
dalam keluarga, lingkungan pun perlu mendukung agar wanita bisa mendapatkan kedua hak 
tersebut. Senada dengan hasil survei dari Teman Bumil dan Populix, Maria Ulfah Anshor, 
komisioner Komnas Perempuan, berpendapat bahwa meski kebijakan terkait hak untuk hamil 
dan menyusui bagi ibu bekerja sudah baik, tetapi implementasinya belum ideal. Misalnya bagi 
pekerja kontrak yang masih dibatasi untuk tidak boleh menikah dan memiliki anak dalam masa 
tertentu. 

Pelaku usaha sudah seharusnya bisa berkomitmen dengan peraturan yang ada ketika mengubah 
perusahaan mereka dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) atau badan usaha. Mereka juga harus 
siap untuk menyiapkan semua fasilitas pendukung. Karenanya, wanita berhak untuk menuntut 
maupun melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja jika tidak mendapatkan haknya untuk 
hamil dan menyusui. Maria menjabarkan, Komnas Perempuan terbuka untuk membantu 
memberikan rujukan atau memberikan semacam surat keterangan untuk melanjutkan 
pengaduan ke kementerian ketenagakerjaan. 
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HAK IBU BEKERJA SAAT HAMIL DAN MENYUSUI, DARI UPAH PENUH HINGGA 
NURSING ROOM 

Kehamilan dan menyusui adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh wanita. Tidak hanya di 
dalam keluarga, lingkungan pun perlu mendukung agar wanita bisa mendapatkan kedua hak 
tersebut. 

Bagi ibu bekerja, hak-hak tersebut dijamin oleh negara. Sayang, dalam praktiknya masih ada 
sejumlah perusahaan yang mangkir dari kewajiban tersebut. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Teman Bumil dan Populix pada 1.024 ibu di Indonesia, 
dari 707 responden, masih ada 3 persen wanita yang mengaku tidak diperbolehkan hamil selama 
masa bekerja dan 17 persen tidak mendapatkan hak cuti melahirkan selama 3 bulan. Bahkan, 
30 persen dari mereka tidak mendapatkan gaji secara penuh selama cuti melahirkan. 

Padahal jika merujuk pada UU RI No. 13 tahun 2003 pasal 82 ayat 1 dan pasal 84, wanita berhak 
memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, 
serta mendapatkan upah penuh pada masa tersebut. 

Friska Finalia Sitohang, HR Manager PT Global Urban Esensial (GUE) yang merupakan bagian 
dari Dexa Group, mengatakan bahwa dari kasus-kasus yang terjadi, biasanya perusahaan yang 
melanggar aturan adalah perusahaan yang segi keuangannya tidak stabil. 

"Mereka memainkan ini supaya sustainability perusahaan mereka tetap terjaga. Padahal yang 
mereka tidak ngeh, jika mau dibawa ke jalur hukum, mau dibawa ke dinas ketenagakerjaan, 
mereka akan kalah pasti," ungkapnya, dalam keterangan yang diterima Bisnis, Kamis 
(28/1/2021). 

Senada dengan hasil survei dari Teman Bumil dan Populix, Maria Ulfah Anshor, komisioner 
Komnas Perempuan, berpendapat bahwa meski kebijakan terkait hak untuk hamil dan menyusui 
bagi ibu bekerja sudah baik, tetapi implementasinya belum ideal. Misalnya bagi pekerja kontrak 
yang masih dibatasi untuk tidak boleh menikah dan memiliki anak dalam masa tertentu. 

Fina menyebutkan bahwa pelaku usaha sudah seharusnya bisa berkomitmen dengan peraturan 
yang ada ketika mengubah perusahaan mereka dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) atau 
badan usaha. Mereka juga harus siap untuk menyiapkan semua fasilitas pendukung. 

Karenanya, wanita berhak untuk menuntut maupun melaporkan perusahaan tempat mereka 
bekerja jika tidak mendapatkan haknya untuk hamil dan menyusui. Maria menjabarkan, Komnas 
Perempuan terbuka untuk membantu memberikan rujukan atau memberikan semacam surat 
keterangan untuk melanjutkan pengaduan ke kementerian ketenagakerjaan. 

Sejauh ini jika kasus terkait upah, ujar Maria, akan ada proses pemanggilan lalu pertemuan 
antara perusahaan, tenaga kerja, dan kementerian untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Fina 
pun menambahkan, akan dirundingkan secara internal dan ada peraturan perusahaan yang 
diubah, dengan harapan masalah bisa diselesaikan tanpa harus dibawa ke jalur hukum. Apabila 
perusahaan masih membangkang, maka bisa dilaporkan ke polisi. 

Berdasarkan survei Teman Bumil dan Populix, 25 persen dari 707 wanita menyebutkan tidak 
mendapatkan penjelasan terkait hak-haknya selama hamil dan menyusui. Namun, bukan berarti 
wanita tidak punya hak untuk bertanya. 

Dari pengalaman Fina selama menjabat sebagai tim HR, dia mengaku langka sekali bertemu 
calon karyawan wanita yang bertanya mengenai hak-haknya terkait hal tersebut. Yang 
ditanyakan biasanya tidak jauh dari berapa gaji yang didapatkan, tunjangan apa saja yang 
diberikan, serta fasilitas yang sifatnya barang, bukan servis dari perusahaan. Padahal, kritis 
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untuk bertanya selama proses negosiasi merupakan poin penting agar wanita tahu persis apakah 
hak-haknya terkait kehamilan dan menyusui dijamin oleh perusahaan. 

Seperti pengalaman seorang ibu bekerja berinisial IS yang mengaku tidak mengetahui sama 
sekali mengenai haknya. "Beberapa hari sebelum cuti melahirkan, saya dipanggil oleh editor in 
chief saya. Di situ disampaikan kalau saya punya opsi, kerja dari rumah dan dapat gaji penuh 
atau full cuti melahirkan, tetapi tidak digaji. Karena saya murni tidak paham tentang hak saya 
dan terdorong kondisi mesti bekerja, daripada tidak digaji akhirnya saya setuju tetap bekerja," 
curhatnya. 

Alhasil selama proses pemulihan pasca-persalinan, dia harus tetap bekerja dari rumah. Kondisi 
ini membuatnya stres, baby blues, dan tidak bisa menyusui karena ASI-nya tidak keluar. Hal 
tersebut pun berdampak terhadap hubungannya dengan suami. 

Fina juga menyarankan agar wanita harus spesifik bertanya kepada tim HR jika mereka hamil. 
Bagaimana skema cuti melahirkan yang ditetapkan, apakah pembagiannya sesuai aturan 
pemerintah atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tanyakan pula jika mengalami keguguran 
apakah mendapatkan hak untuk cuti istirahat atau tidak. Kemudian tanyakan fasilitas pendukung 
apa saja yang ada di perusahaan tersebut, apakah ada nursing room, tempat menyimpan ASIP, 
serta daycare. 

Pasalnya, berdasarkan hasil survei Teman Bumil dan Populix, dari 339 responden, 53 persen 
mengaku tidak tersedia ruang menyusui dan 45 persen mengaku tidak tersedia ruang tempat 
menyimpan ASIP di tempat kerja mereka. Padahal dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang 
kesehatan pasal 128, seharusnya waktu dan fasilitas khusus untuk mendukung pemberian ASI 
disediakan oleh perusahaan. Sementara, hanya 14 persen ibu bekerja yang mengatakan ada 
fasilitas daycare di tempat mereka bekerja. 

"Tanyakan hal-hal utama berdasarkan aturan pemerintah, hal-hal pendukung yang perusahaan 
berikan, dan fleksibilitas dari peraturan pemerintah yang diciptakan oleh perusahaan. Justru 
kalau calon karyawan bertanya ini itu kita happy. Berarti ada ketertarikan lebih untuk long last 
bekerja di kita," jelas Fina. 
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positive - Timboel Siregar (pengamat ketenagakerjaan) Persoalan utama angkatan kerja kita 
adalah rendahnya keterampilan (skill) sehingga produktivitas rendah. Selain itu masalah lainnya 
adalah akses angkatan kerja yg berada di pelosok terhadap BLK (Balai Latihan Kerja) Komunitas 

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diharapkan dengan hadirnya BLK Komunitas, 
maka santri dan siswa lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat di sekitarnya, 
mendapatkan akses pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal 

positive - Timboel Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan) BLK komunitas harus mampu menjawab 
kebutuhan Industri dan bisa memperluas semangat wirausaha sehingga akan mendukung 
perluasan pembukaan lapangan kerja 

positive - Timboel Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan) Semoga BLK komunitas dapat mudah 
diakses seluruh rakyat sehingga skill rakyat meningkat dan lebih produktif 

 

Ringkasan 

Pandemi Covid-19, jumlah pengangguran terus meningkat. Pemerintah terus berusaha 
memberdayakan masyarakat dengan peningkatan skill (keahlian) dan menciptakan lapangan 
kerja melalui Balai Latihan Kerja ( BLK ) dan BLK komunitas yang terus dibangun. Menurut 
Menaker Ida, BLK Komunitas merupakan terobosan dari Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 
yang bertujuan untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter di lembaga pendidikan 
keagamaan dengan tambahan keterampilan atau hard skill. 

 

  



 

125 
 

ANGKA PENGANGGURAN TINGGI, MENAKER IDA FAUZIYAH HARAP BLK 
KOMUNITAS PENUHI KEBUTUHAN PASAR KERJA LOKAL 

Pandemi Covid-19, jumlah pengangguran terus meningkat. Pemerintah terus berusaha 
memberdayakan masyarakat dengan peningkatan skill (keahlian) dan menciptakan lapangan 
kerja melalui Balai Latihan Kerja ( BLK ) dan BLK komunitas yang terus dibangun. 

"Persoalan utama angkatan kerja kita adalah rendahnya keterampilan (skill) sehingga 
produktivitas rendah. Selain itu masalah lainnya adalah akses angkatan kerja yg berada di 
pelosok terhadap BLK (Balai Latihan Kerja) Komunitas," kata pengamat ketenagakerjaan Timboel 
Siregar di Jakarta, Kamis 28 Januari 2021. 

Menurut Menaker Ida, BLK Komunitas merupakan terobosan dari Presiden Joko Widodo sejak 
tahun 2017 yang bertujuan untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter di lembaga 
pendidikan keagamaan dengan tambahan keterampilan atau hard skill. 

Pendirian BLK Komunitas adalah upaya meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja, serta 
mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat atau komunitas. 

"Diharapkan dengan hadirnya BLK Komunitas, maka santri dan siswa lembaga pendidikan 
keagamaan serta masyarakat di sekitarnya, mendapatkan akses pelatihan kerja yang sesuai 
dengan kebutuhan pasar kerja lokal," ujar Ida. 

Menaker Ida mengungkapkan, sejak 2017-2019, Kemnaker telah mendirikan 1.113 BLK 
Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di masa pandemi saat ini, Kemnaker 
tetap berkomitmen meningkatkan kompetensi SDM Indonesia dengan mengurangi kapasitas 
yang semula dialokasikan 2.000 menjadi 1.000 BLK Komunitas . 

Timboel mengatakan, upaya meningkatkan skill adalah dengan pelatihan. Media pelatihan yang 
strategis adalah menghadirkan BLK untuk rakyat Indonesia. 

" BLK komunitas harus mampu menjawab kebutuhan Industri dan bisa memperluas semangat 
wirausaha sehingga akan mendukung perluasan pembukaan lapangan kerja," tuturnya. 

Oleh karena itu, ujar Timboel, BLK Komunitas harus bisa didisain secara dinamis yaitu 
menjangkau angkatan kerja kita sampai ke tingkat desa, yang diselaraskan dengan kebutuhan 
industri yang ada di sekitar wilayah tersebut. Selain itu juga dikaitkan dengan sumber daya dan 
UMKM yang ada di wilayah tersebut. 

Dengan demikian, BLK Komunitas tidak lagi dipandang sebagai sebuah tempat pelatihan, tetapi 
BLK yang berjalan menjangkau Angkatan kerja sampai tingkat desa. Para trainer ditugaskan 
menemui Angkatan kerja kita untuk melatih mereka, hingga bisa melatih ibu rumah tangga yang 
saat ini banyak melakukan kerja-kerja dari rumah yang mendapat order dari pihak perusahaan. 

"Semoga BLK komunitas dapat mudah diakses seluruh rakyat sehingga skill rakyat meningkat 
dan lebih produktif," kata Timboel Siregar.***. 
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Narasumber 

positive - Andri Susila (kepala BLK Samarinda) Bantuan kemanusiaan ini disalurkan sebagian 
melalui tiga BLK yang ada di Kalsel. Yaitu BLK Banjarbaru, BLK Pelaihari, dan BLK Amuntai 

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

 

Ringkasan 

Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda menyalurkan bantuan untuk korban 
terdampak musibah banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Bantuan kemanusiaan berupa uang 
tunai Rp 26.8 juta dan makanan serta pakaian layak pakai diserahkan oleh Kepala BLK 
Samarinda, Andri Susila. Andri Susila mengatakan, bantuan untuk korban banjir dikumpulkan 
dari 15 BLK di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Di 
antaranya berasal dari BLK Bontang, Balikpapan, Paser, Kutai Timur, Nunukan, Tarakan, 
Kotawaringin Timur, Buntok, Palangkaraya, Seruyan, Kotawaringin Barat, Sukamara, Murung 
Raya, dan Kapuas. 

 

PEDULI BANJIR, BLK SAMARINDA DISTRIBUSIKAN BANTUAN KEMANUSIAAN 

Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda menyalurkan bantuan untuk korban 
terdampak musibah banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Bantuan kemanusiaan berupa uang 
tunai Rp 26.8 juta dan makanan serta pakaian layak pakai diserahkan oleh Kepala BLK 
Samarinda, Andri Susila. 

"Bantuan kemanusiaan ini disalurkan sebagian melalui tiga BLK yang ada di Kalsel. Yaitu BLK 
Banjarbaru, BLK Pelaihari, dan BLK Amuntai," ujar Andri Susila melalui Siaran Pers Biro Humas 
Kemnaker pada hari Rabu (27/1/2021). 
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Andri Susila mengatakan, bantuan untuk korban banjir dikumpulkan dari 15 BLK di wilayah 
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Di antaranya berasal dari BLK 
Bontang, Balikpapan, Paser, Kutai Timur, Nunukan, Tarakan, Kotawaringin Timur, Buntok, 
Palangkaraya, Seruyan, Kotawaringin Barat, Sukamara, Murung Raya, dan Kapuas. 

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

Sebelumnya, Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar juga mengirim sejumlah 
bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa Mamuju dan 
Majene, Sulawesi Barat. 

(c)2021 Dengan melibatkan masyarakat sekitar, BLK Makassar juga membuka posko dapur 
umum untuk membantu para pengungsi korban bencana gempa bumi yang terjadi di Sulawesi 
Barat. 

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

[hhw]. 
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Narasumber 

positive - Andri Susila (kepala BLK Samarinda) Bantuan kemanusiaan ini disalurkan sebagian 
melalui tiga BLK di Kalsel, yaitu BLK Banjarbaru, BLK Pelaihari, dan BLK Amuntai 

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

 

Ringkasan 

Untuk kesekian kalinya, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyalurkan bantuan untuk 
korban terdampak musibah banjir. Kali ini disalurkan ke Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Balai 
Latihan Kerja (BLK) Samarinda berupa uang tunai Rp 26.8 juta dan makanan serta pakaian layak 
pakai, yang diserahkan oleh Kepala BLK Samarinda, Andri Susila. Andri mengatakan, bantuan 
untuk korban banjir dikumpulkan dari 15 BLK di wilayah Kaltim, Kalteng, dan Kaltara. Di 
antaranya berasal dari BLK Bontang, Balikpapan, Paser, Kutai Timur, Nunukan, Tarakan, 
Kotawaringin Timur, Buntok, Palangkaraya, Seruyan, Kotawaringin Barat, Sukamara, Murung 
Raya, dan Kapuas. 

 

KESEKIAN KALINYA, KEMNAKER KIRIM BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA 

Untuk kesekian kalinya, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menyalurkan bantuan untuk 
korban terdampak musibah banjir. Kali ini disalurkan ke Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Balai 
Latihan Kerja (BLK) Samarinda berupa uang tunai Rp 26.8 juta dan makanan serta pakaian layak 
pakai, yang diserahkan oleh Kepala BLK Samarinda, Andri Susila. 

"Bantuan kemanusiaan ini disalurkan sebagian melalui tiga BLK di Kalsel, yaitu BLK Banjarbaru, 
BLK Pelaihari, dan BLK Amuntai," ujarnya, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada hari 
Rabu (27/1/2021). 
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Andri mengatakan, bantuan untuk korban banjir dikumpulkan dari 15 BLK di wilayah Kaltim, 
Kalteng, dan Kaltara. Di antaranya berasal dari BLK Bontang, Balikpapan, Paser, Kutai Timur, 
Nunukan, Tarakan, Kotawaringin Timur, Buntok, Palangkaraya, Seruyan, Kotawaringin Barat, 
Sukamara, Murung Raya, dan Kapuas. 

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

Sebelumnya, Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar juga mengirim sejumlah 
bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa Mamuju dan 
Majene, Sulawesi Barat. 

Dengan melibatkan masyarakat sekitar, BLK Makassar juga membuka posko dapur umum untuk 
membantu para pengungsi korban bencana gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat. 

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